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 توطئة:
تعٌدد مف خバؿ  اドختバؼ إﾟىاﾟمفسريف قد カزعكا  أفٌ  في حقؿ اﾟتفسيريجد اﾟمتأٌمؿ        

عؿ مカشأ ガذا اﾟتعدد ﾞ｀ﾟشؼ عف دﾟドة آيات اs؛  اﾟصكاب ااعتقدكا فيギ مカاガجギـ اﾟتي   ゚ك
أギカـ في ذﾟؾ  اﾟمذガبفي  تバؼػسابؽ بيギカـ ガك اドخバؼ ػس ع｀ى اختػمؤس ا ػمصداؽ ﾟم  ؛ ゙ك

ة  اآيةجاء في  ヴ تعاﾟىمف اﾟمبا゙ر  :ق゚ك
ـُ اﾜِﾝَْتاَب ِباﾝَْحِؽ  اDヱﾝاُس ﾜَاَف َ   ヴَُزَؿ َمَعヱِْذِريَف َوَأヱِْبِييَف ُمَبِشِريَف َوُمDヱﾝا カُD゙ﾝًة َواِحَدًة َفَبَعَث ا Dُأم

ـَ َبْيَف اDヱﾝاِس ِفيَما اْخَت゙َُفوا ِفيカِ َوَما اْخَت゙ََؼ ِفيカِ إِ  ﾜَُيْحﾝِ ّل  ْﾝـُ ا ヴُِمْف َبْعِد َما َجاَءْت ヮُِذيَف ُأوُتوDﾝاُت اヱََبِي
ـْ َفヴََدى ヴُヱَى  َبْغًيا َبْيﾝَِدي َمْف َيَشاُء ِإヴَْي カُD゙ﾝَوا カِヱَِحِؽ ِبِإْذﾝِْمَف ا カَِما اْخَت゙َُفوا ِفيﾝِ واヱُِذيَف َآَمDﾝا カُD゙ﾝا
 (ُِّاﾟبقرة: ( َِصَراٍط ُمْسَتِقيـ

 خバؼ اﾟذم カشأ بعد ما أيカزؿ ﾞتاب اs إﾟيギـ ،كガك غير اﾟ فظギر م إذ اドختバؼ           
اダمر اﾟذم يدعكカا إﾟى  مف اドجتギاد اﾟع｀مي اﾟمعتبر اﾟذم يعتمد ع｀ى اﾟمقدرة اﾟعق｀ية ﾟ｀مفسر؛

 اﾟشخصيةﾟرؤل ا يبرز カتيجة تعارض في إٌف اドختバؼ اﾟمشار إﾟيヴ  اﾟقكؿ إمﾞاカية
ﾟى ما دما يريدケ اs تعاﾟىما اخت｀فكا  فيヴ مف دكف اﾟドتفات إﾟى  في كاﾟفئكية  عاガـ إﾟيヴ ، كا 

)ヴﾟكآ ヴع｀ي sريـ َص｀ى اﾞﾟا ヴ اs   اﾟمسبقة في فギـ バﾞـ  اドعتباراتكبمعカى آخر دخكؿ  رس゚ك
ヴ バـ رس゚ك عؿ في اﾟتراث اﾟتفسيرم شكاガد ド تحصى ギﾟذケ اﾟمسبقات اﾟتي゙ك ت｀ؾ تراعى فيギا  ؛ ゚ك

ب جذكرケ اﾟمصاﾟح. ثـٌ إٌف اドختバؼ في فギـ اآيات اﾟقرآカية مؤسس ع｀ى اختバؼ مذガبي ضر 
カحف بصددケ كضع  بيف اﾟمس｀ميف مカذ اﾟصدر اダكؿ ﾟ｀رساﾟة اヅسバمية؛ كيستギدؼ اﾟبحث اﾟذم 

معاﾟـ مギカجية تﾞكف اﾟطريؽ カحك فギـ バﾞـ اs تعاﾟى في اﾟقرآف اﾞﾟريـ، كتﾞكف ت｀ؾ اﾟمعاﾟـ 
َخطكات اﾟتفسير( مستقاة مف داخؿ اカﾟٌص اﾟقرآカي カفسヴ في عمؿ ガك اダقرب مギカجان إﾟى ما 

バﾞـ اs  بكساطةカفギـ バﾞـ اs  إذ اﾟفرض اダكؿ ﾟ｀تفسير أف ؛عيًرؼ بتفسير اﾟقرآف باﾟقرآف
ヴفسカ؛ ド آخر غير  بأمرケ،  كガيةكカقرآﾟاآيات ا ヴطقت بカ شريفة كأقكاؿ ك   ،ماﾟحاديث اダا

  اﾟصحابة كمف اﾟمفسريف . مف متقٌدميفﾟا
اآيات ガك خضكع ت｀ؾ  اﾟذم カتصكرケ في تعدد مカاガج اﾟمفسريف كاختバؼ تفسيرك 

ة إخضاع  اﾟقرآف؛اﾟمカاガج كمف ثـٌ ع｀ـ اﾟتفسير آﾟيات مف خارج  كガك أمر ド يخ｀ك مف محا゚ك
ـ  كجية، اﾟتي يؤمف اﾟمفِسر بギا؛ ゚ك カجد اカﾟٌص اﾟقرآカي ﾟطائفة مف اドعتقادات اﾟمذガبية، كاダيدي゚ك

カزع عカف ヴفسカﾟ كسعﾟـ مف استفرغ اギカامギ  عتباراتت｀ؾドمسبقة ك  اﾟمف ا ヴاـ مف قبؿ ما كرثﾞأح
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ما جاء مف أفٌ   ثـٌ كضع カﾟفسヴ اﾟحدكد اﾟتي يسير ع｀يギا ﾟيتـٌ ヴﾟ تカفيذ  ،!أف يبدأ باﾟتفسير 
 اﾟقرآف يفِسر بعضヴ بعضان. 

ﾟة ا｀ﾞمشﾟعؿ ا اﾟتي تكاجヴ اﾟمفٌسر تتمٌثؿ مف كجギة カظرカا في عم｀ية اﾟتفسير  لﾞبر ゚ك
カى اﾟمراد مف اآية، كمف اカﾟٌص؛ إذ اﾟقصد مギカا بكصفギا عم｀ية ﾟغكية كاضحة ﾟسعيギا カحك اﾟمع

 ـガك اﾟكصكؿ إﾟى اﾟدﾟドة اﾟشرعية اﾟتي أراد اs تعاﾟى إبバغギا عبادケ. كع｀ى ذﾟؾ فاﾟتفسير ع｀
يدرس اバﾞﾟـ َ バﾞـ اs في اﾟقرآف ( ﾞ｀ﾟشؼ عف دﾟドتヴ؛ كت｀ؾ ガي اﾟمشﾞ｀ة؛ ダٌف اﾟتفسير 

ガك ع｀ـ カشأ في ظٌؿ تصٌكرات بشرية، مادة ك ケ،خضع  بギذا ﾟع｀ـ آخر ガك ع｀ـ اﾟعربية كقكاعد
اﾟعرب؛ كド ضير مف  ـバﾞ كتح｀يバن ، كفيػヴ مساحة كاسعة ﾟتعٌدد كجギات اカﾟظر في فギـ ظكاガر

اﾟعربية  ءガػ( كガك أبرز ع｀ما َُٕكقد عٌبر اﾟخ｀يؿ بف أحمد اﾟفراガيدمَت اختバفギا كتعارضギا ،
:عف اﾝعرب أخذتヴا أـ  فقيؿ カﾝ اヱﾝحو،في  ؿ بヴاُسئؿ عف اﾝعﾞؿ اﾝتي يمثّ  :ُُعف ذﾟؾ عカدما 
اﾝعرب ヱطقت عﾞى سجيتヴا وطباعヴا،وعرفت مواقع ﾜامヴا،  سؾ؟ فقاؿ: إفّ ػاخترعتヴا مف ヱف

ف ﾝـ ُيヱقؿ ذﾝؾ عヴヱا ا عﾞﾞتカ ػأヱا بما عヱدي أカヱ ع゙ّة ﾝم واعتﾞﾞُت  وقاـ في عقوヴﾝا عカﾞﾞ، وا 
ف تﾜف ヱケاؾ ع  مカヱ، فإف أصبت اﾝعﾞة فヴو اﾝذي ي في ذﾝؾ َمَثؿ رجٍؿ  ،ﾞة カﾝاﾝتمست، وا  فَمث゙َ

 حﾜيـ دخؿ دارًا محﾜمة اﾝبヱاء؛ عجيبة اヱﾝظـ واأقساـ؛ وقد صحت عヱدヮ حﾜمة باヱيヴا باﾝخبر
شيء  ىاﾝدار عﾞواﾝحجج اﾝائحة، فﾞﾜما وقؼ ケذا اﾝرجؿ في   ケيف اﾝواضحةراباﾝب أو اﾝصادؽ

سヱحت カﾝ وخطرت بباカﾝ  ؛، وﾝسبب ﾜذا وﾜذااﾜذاو ﾜذﾝعﾞة  ﾜケذا مヴヱا،قاؿ:إヱما فعؿ ケذا
  فجائز أف يﾜوف اﾝحﾜيـ اﾝباヱي ﾞﾝدار فعؿ ذﾝؾ ﾞﾝعﾞة اﾝتي ذﾜرケا ケذا اﾝذي دخؿ ،محتمﾞة ﾝذﾝؾ

ﾝة؛ إل أف ذﾞعﾝؾ اﾞغير تﾝ カﾞوف فعﾜدار، وجائز أف يﾝوف ػاﾜرجؿ محتمؿ أف يﾝذا اケ ヮرﾜؾ مما ذ
ﾜرتカ باﾝمعﾞوؿ فﾞيأت مما ذ أﾝيؽمف اヱﾝحو ケو   عﾞة ﾝما عﾞﾞتカ   فإف سヱح ﾝغيري عﾞة ﾝذﾝؾ،

كيعカي ذﾟؾ أف バﾞـ اs قد فギـ في ظٌؿ قكاعد ﾟغكية، كمعجمية،كصرفية، كصكتية،  َُٔبヴاََ
ギجية، كبバغية، كمعギا  ﾞؿ ما يカاؿ ガذケ اﾟقكاعد مف カقد، كカقص في اドستقراء كشكائب  ゚ك

ﾟافسةاカمギﾟ راميﾟا ヴدفガقرآف، كﾟسجـ  مع أكصاؼ اカي ドعيكب ماﾟؾ مف اﾟحك ذカبشرية ، كﾟداية ا
バﾞ كガعرب،  ـكﾟـ اバﾞ ز ع｀ىﾞتفسير قد ارتﾟحظة أٌف ع｀ـ اバي عف أم عيب. مع مﾟمتعاﾟا sا

ヴَص`ٌى اs ع｀يヴ كآヴﾟ( كガك أب｀غ مف  ـ يرتﾞز ع｀ى バﾞـ اs في اﾟقرآف، كド ع｀ى バﾞـ رس゚ك ゚ك
فات ع｀ـ اﾟعربية تؤ゙ٌد أギカـ ﾟـ  カطؽ باﾟضاد، كمギما قيؿ خバؼ ذﾟؾ فإٌف カظرة سريػعة  إﾟى م゚ؤ

                                                 

 .ٔٔ -ٓٔ :اヅيضاح في ع｀ؿ اカﾟحك ( َُ  
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إカ ドٌزران ق｀يバن (َِاカﾟبكية ثيستشギدكا،بؿ ﾟع｀ギـ مカعكا مف اドستشギاد  باآيات اﾟقرآカية كاダحادي
 عヴカ؛ كド تカتقض ﾟذﾟؾ أم قاعدة ﾟغكية. اドستغカاءيمﾞف 

ذﾟؾ مف إبداع اﾟقرآف   تضمفػ، كما ي رآف اﾟبياカيػجاز اﾟقػرار بإعػيضاؼ إﾟى ذﾟؾ اヅق
يبات ﾟغكية أتا حتギا ヴﾟ قدرتヴ في اヅفادة مف اﾟ｀غة بأع｀ى درجات تعبيرガا، مٌما ガك غير ت゙ر

ヴ؛ ギﾟذ تبرز اﾟحاجة إﾟى بذؿ اﾟجギد في تقديـ   امعギكد ﾟدل متﾞ｀مي اﾟعربية في كقتヴ كド بعد カز゚ك
مギカج جديد ﾟتفعيؿ اﾟسمة اﾟبارزة في اカﾟٌص اﾟمقٌدس، كガي ﾞكバﾞ ヴカما يفِسر بعضヴ بعضان، ثـٌ 

ﾟصيغة اﾟٌص ع｀ى إٌف اカﾟكاعي أف يتعامؿ مع اﾟمت｀قي ا｀ﾟ قرآف؛ تتيحﾟا اギيﾟى إギتカتي اﾟية اカتدكي
 カحك أﾞثر جدكل مما ﾟك ﾞاف اカﾟص غير مﾞتكب، أك أヴカٌ مﾞتكب ب｀غة اカدثرت.

بداعان فاؽ ﾞؿ اﾟقدرة  ايجب أف يカظر ガذ اﾟمギカج إﾟى اﾟقرآف اﾞﾟريـ بكصفヴ مカجزان إギﾟٌيان كا 
ككجギات  ةجاز، كبギذا يتجاكز في بحثヴ إخضاع اﾟقرآف ﾟع｀ـ اﾟ｀غاﾟبشرية ككصؿ إﾟى مカ゚زة اヅع

؛ كيقكد ガذا اカﾟظر إﾟى كضع قكاعد كأصكؿ خاصة ب｀غة اﾟقرآف، كド تﾞكف ت｀ؾ ئカヴظر ع｀ما
اﾟجاカب اﾟدﾟドي مف  اﾟقكاعد كاダصكؿ إドٌ مف داخؿ اﾟمدكカة َاﾟقرآف( カفسギا، كتس｀ؾ اﾟダفاظ في 

أم أصغر ما يمﾞف إدراؾ معカاケ مف  لت اﾝدلﾝية اﾝصغراﾝوحداガذケ اﾟقكاعد كاダصكؿ مس｀ؾ 
 اカﾟٌص اﾟقرآカي.

ى مف  ية ﾟ｀مギカج أٌف دﾟドة اﾟصكت ﾟف تدخؿ في اﾟمرح｀ة اダ゚ك كمف اドفتراضات اダ゚ك
اﾟبحث عف اﾟدﾟドة اﾟقرآカية، فاﾟ｀فظة اﾟمفردة أكؿ ما يدرؾ مف اﾟخطاب كع｀يギا تيؤسEس بقٌية 

ガدؼ أسمى ガك كضع تفسير ﾞامؿ ﾟ｀قرآف مرتﾞز ヴ｀ﾞ ع｀ى ما كمف ثـٌ اカドطバؽ カحك  ؛اﾟدドドت
باﾟقرآف؛  سيتـٌ  بياヴカ مف معاﾟـ مギカجية ﾟ｀مギカج اﾟمقترح، كيﾞكف ذﾟؾ اﾟتفسير تفسيرا ﾟ｀قرآف 

كتﾞكف ﾟغة اﾟقرآف فيガ ヴي اﾟسبيؿ اﾟذم يأخذ بأيديカا カحك اﾞﾟشؼ عف معاﾟـ ガذا اﾟمギカج؛ كفي 
َ:ُُوتﾞؾ カَحك اﾟقرآف  قكؿ د.اﾟجكارم في مقٌدمة ﾞتابヴ سياؽ تعضيد ガذا اﾟتكجカ ヴحك اカﾟص يرد

في فﾜرヮ وفي  ؿﾝعمري أدヱى اأساﾝيب اﾝعﾞمية في اﾝبحث أف يأتي اﾝباحث اヱﾝص، وケو ل يحم
يصヱعカ دارس اヱヴﾝدسة حيف يتخّيؿ  يتصّورヮ صورة تخيﾝ カﾞما يヱبغي أف يﾜوف عﾞيカ؛ ﾜاﾝذ

カﾝ باヱﾝقط اﾝمヱفصؿ بعضヴا عف بعض،  ـأف يﾜوف ل ﾜما ケو ﾜائف، فيرس ياﾝشﾜؿ ﾜما يヱبغ

                                                 

  َِ ) ﾞفقد ذ ،ヴتابﾞ في ヴسيبكي ヴ｀ا ما فعカガ اカحاديث ك  رحسبダكر بعض اギمشﾟا مف اギبعض
بذﾞر ﾞ｀مة قاؿ مف غير اヅشارة ﾟ｀قائؿ كﾟ ドما يقتضيヴ ذﾞرケ مف اﾟصバة ع｀يヴ أك اﾟسバـ  ىكاﾞتف

 . ِٖٔ/ّ،كّّٗ/ِ،كِّٕ/ُيカظر:اﾞﾟتاب:.
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ﾞمﾜؾ مّما ييّسر  ةتﾝحو ذヱو カتヴجﾝ اヴخط أو توجيﾝذا اケ ضافة فوؽ ヴﾝذヮ اﾝزاوية أو تﾞؾ وا 
 .َُٖعﾞيカ حّؿ اﾝمشﾞﾜة أو تبييف أوجカ اﾝحػؿ فيヴا ََ

يب اﾟجم｀ٌي ﾟ｀قرآف قري  بيظギر أف اﾟذم طرحヴ اﾟجكارم في カصヴ اﾟمتكٌجカ ヴحك اﾟت゙ر
カا: أف يتـٌ  اカﾟظر إﾟى اﾟقرآف اﾞﾟريـ بكصفヴ مدٌكカة تدعك مف أراد فギـ محتكاガا إﾟى أف  مف ق゚ك

ヴﾞ｀أف يس ヴذم يجب ع｀يﾟطريؽ اﾟـ اﾟمف رسـ معا ヴガٌ  يفギمギا بما تقٌدمガ ヴي ヴﾟ اダمر اﾟذم  يم
ع س｀ـ ﾟفギـ اカﾟصكص ギ｀ﾞا، كاダحرل ر ما يس｀ؾ باﾟباحثيف カحك اﾟطريؽ اダػガذا اダمفي  ػؿ؛ ゚ك

 أﾞ ヴカتاب يفٌسر بعضヴ بعضا.تفاؽ أتباعヴ ع｀ى اب اs؛ بخاصة بعد أف ييٌتبع مع ﾞتا

 عﾞـ اﾝتفسير:
ف اﾝمجيد آُُ عﾞـ يبحث فيカ عف أحواؿ اﾝقر :ヴبأカٌ اﾟتفسير  عرؼ بعض ع｀ماء اﾟتفسير

، فاﾟتفسير يعمؿ ع｀ى إظギار اﾟدﾟドة ﾝَُٗتカ عﾞى مراد اq بقدر اﾝطاقة اﾝبشريةََيث دل ػػمف ح
ﾟفاظ اﾟヂﾟ يةカقرآﾟ؛ بما اケكسكر ヴا مف مقاصد آياتギريـ ثـٌ ما يترتٌػب ع｀يﾞﾟقرآف اﾟا اギ｀تي استعم

 sا اガتي أرادﾟام｀ة اﾞﾟمعػرفة اﾟى اﾟكصكؿ إﾟقطع باﾟف اﾞيمドبشرية مف إدراؾ؛ اذﾟقدرة اﾟا ヴتتيح
تعاﾟى مف خバؿ ガذا اﾟتفسير؛إドٌ ما ﾞاف カٌصان ثابتان ممف أعطاケ اs معرفتヴ كガك رسكؿ 

َsص`ٌىا ヴﾟكآ ヴع｀ي sىاﾟ؛قاؿ تعا):p  َؿケْوا َأﾝُـْ َفاْسَأ ヴِْيﾝَوِحي ِإヱُ ِرَجاًل Dا ِمْف َقْب゙َِؾ ِإلヹََْوَما َأْرَس
ـْ َل َتْع゙َُموفَ  ُبِر َوَأヱَْزヱَﾝْا ِإﾝَْيَؾ اﾝِذﾜَْر ﾝِتَُبِيَف Dヱﾞﾝِاِس َما ヱُِزَؿ ِإﾝَيْ  اﾝِذﾜِْر ِإْف ヱْﾜُُت Eزﾝاِت َواヱََبِيﾝْـْ ِ ِبا ヴِ

ـْ َيَتَفDﾜُروَف  ヴُD゙َعﾝََوoحؿカﾟك أم (ْْ-َّْاガيف؛  ركカسﾟا ケذガ ٌؿﾞ بعد ヴيﾟكصكؿ إﾟيف اギﾟيس باﾟ
في طريؽ  كاドختバؼاs   في تفسير ﾞتاب اドختバؼكبخاصة ما كصؿ إﾟيヴ اﾟمس｀مكف مف 

ヴ كبخاصة مع كجكد بعض اダحاديث اﾟتي تخص أガؿ بيت رسكؿ  إﾟىاﾟكصكؿ  ع｀ـ رس゚ك
عف اﾟقرآف كخٌصكا بع｀ـ اﾟقرآف بعد جٌدガـ  اドفتراؽبخاصٌية عدـ  (ى اs ع｀يヴ كآヴﾟاsَصٌ` 

كع｀ى اﾟعمـك ﾞاカت بعض اダحاديث قد أشارت إﾟى سعة  اﾟمصطفىَص`ٌى اs ع｀يヴ كآヴﾟ(؛
 ヴماـ ع｀يَع｀يヅحك قكؿ اカ مف ヴحاطة بヅا عف اギمتعارؼ ع｀يﾟبشرية اﾟطاقة اﾟقرآف كعجز اﾟا

ﾟـ( في صفة اバسﾟقرآف:ا ََ ...ヮأيضان  ،َُُُ٘...وبحرًا ليدرؾ قعر ヴ ظاケرヮ أヱيؽ وباطカヱ (( :كق゚ك

                                                 

 َاﾟمقٌدمة(. カُِحك اﾟقرآف:  ( َّ  

 آف カظر اﾟمギカج اダثرم في تفسير اﾟقر ي.ك  ُٖاﾟمبادئ اﾟعامة ﾟتفسير اﾟقرآف اﾞﾟريـ :  ( َْ  

 .ُٖٗ ةギカج اﾟبバغة، اﾟخطب ( َٓ  
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بي أعف اカﾟبكم كغيرガا؛ فذﾟؾ バﾞـ اs؛ كفي اﾟحديث َ ُٙتヱقضي عجائبカ..ََ ُُلك عميؽ...ََ
: فضؿ ﾜاـ اq عز وجؿ عﾞى َص｀ى اs ع｀يヴ كس｀ـُُُ قاؿ رسوؿ اq  :قاؿ اﾟخدرمٌ  سعيد

 .َُٚاq عﾞى غيرヮََ سائر اﾜﾝاـ ﾜفضؿ
مفギكمﾟ ヴ｀تفسير مف خバؿ جاカبيف ガما :  تقديـ إﾟى اﾟمختصيف كقد カزع بعض 
فヴو  ُُ تفسير اﾞﾝفظ عبارة عف بياف معヱاﾝ ヮغة ،وأما اﾝمعヱى ف؛ تفسير اﾟ｀فظ ،ك تفسير اﾟمعカى

عمؽ كاﾟ اﾟسعة فٌ إع｀ى ガذا فك  ؛َُٛتحديد مصداقカ اﾝخارجي اﾝذي يヱطبؽ عﾞيカ ذﾝؾ اﾝمعヱى ََ :
 ドカكﾞاف فيت  ヴحاطة بヅف اﾞذم يمﾟغكم ا｀ﾟب اカجاﾟى  تفسير ، بؿ فياカمعﾟذماﾟػيحتاج في ا ヴ

 فٌ إكبギذا ف ؛فاﾟقرك  عبر  اﾟزمカي تدادػバﾟم اﾟتي تٌتسع اتػاآي ؽػيﾟمصاد مرةػقة مستػػإﾟى مバح
 .اカتギائギاإﾟى  اﾟحياة أف يشتمؿ اﾟقرآカي اﾟمحدكد ﾞتابيان تجاكز ﾟحظات カزكؿ آياتヴ إﾟى اカﾟٌص 

ﾟ｀قرآف بؿ ガر تفسي ﾟيسﾟفギـ اﾟمعカى  ًاٌتباعヴ كفي اﾟحؽ إفى مثؿ ガذا اﾟمカحى عカد  كػا ن
فギمヴ مف اآيات اﾟقرآカية  غير كمقاصدガا ﾟتカطبؽ ع｀ى جزئيات اﾟحياة ،تكظيؼ ﾟما تـ ى

عمؿ   ダفى اﾟتفسير ؛ريط｀ؽ ع｀يギا اﾟتفسي كガي أحداث تقع خارج اﾟقرآف فباダحرل أドٌ  اﾟمحدكدة،
 ؤسس ع｀ى عمؿ ﾟغكم سابؽ ガك اカﾟص اﾟقرآカي . م كمﾟغ

 ガؾ يتجاﾟتفسيرؿ زيادة ع｀ى ذﾟذا اガ رﾞتي يتـٌ  ذﾟيفية اﾞﾟار تفسير اギا إظギب 
 صراﾟذم ييستقى مف اﾟمعاجـ اﾟ｀غكية اﾟتي يバحظ ﾞكギカا ド تقت اﾟ｀غكم( َاﾟمعカى اآيات ﾟغكيان 

عカى اﾟ｀غكم فيギا مع معافو أخرل غير يخت｀ط اﾟمك  ،، كガك في اﾟغاﾟب متعٌددع｀ى  اﾟمعカى اﾟ｀غكم
 ﾟفظة.اﾟتي تحم｀ギا ﾞؿ  اダحياف اﾟسماتمف  ﾟغكية. ثـٌ عدـ دقتﾟ ヴتجاヴ｀ガ في ﾞثير

ع｀ى اعتبارات مػف خارج اカﾟٌص  مギカجان أسسカسـ تﾟتفسيراﾟقرآف  حガذا اﾟطر ٌف ع｀ى أزيادة  
ﾟتي تخضع اﾟقرآف ة كاﾟمカاガج ااﾟتفسيريٌ  اダطركحاتمف  اﾟحاؿ في ﾞثير اﾟقرآカي مث｀ما ガك

ية؛ ﾟذﾟؾ ﾟمسبٌ  غكية كبバغية كأص゚ك اﾟصحيح يカبغي أف يظギر اﾟمギカج فقات عقائدية كأخバقية ゚ك
كصفヴ بﾞكヴカ مギカجان  ـE كمف ثى ؛ カ ヴحك اآيات اﾟقرآカيةギتكجمعاﾟمヴ َأم: خطكات تカفيذケ( عبر 

                                                 

 .ُِٓ ةギカج اﾟبバغة، اﾟخطب ( َٔ  
َ باب فضؿ اﾟقرآف ع｀ى غيرケ مف اバﾞﾟـ(، كيカظر:جامع اダخبار عف مستدرؾ كتバكتヴ اﾟقرآف فضائؿ ( َٕ  

 .ِٖٖ/ُاﾟشيعة :

 . ِٕٓع｀ـك اﾟقرآف  : ( َٖ  
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ドٌ فギك مカحى  ص اギﾟヅي مث｀ما يتعامؿ مع اﾟカﾟ｀تفسير يカبع مف اカﾟٌص اﾟذم يعمؿ ع｀ى تفسيرケ كا 
  ؛ كガك يخضع ﾟمسٌبقات .يتعامؿ مع أمٌ カص آخر

أٌف اﾟتفسير يحمؿ مع اﾟ｀فظة يヴ يضاؼ ع｀، ك يشمؿ ガذا اカﾟقد معظـ اﾟمカاガج اﾟتفسيرية      
カ｀ﾟٌص   دドドتギا مف ظバؿ تتع｀ؽ بمكاضع استعماドتギا في バﾞـ اﾟعرب ،فバ مزيةحم｀ヴ ت ﾞؿٌ ما

ギذا カرل أٌف اﾟدقة في اドستعماؿ فギمヴ، رادأٌم カص و ياﾟمقٌدس اﾟمعجز ع｀ى  اﾟقرآカي ﾟ｀فظة   ゚ك
خصكصية  バفإذ ﾞثيرانما يفسركف معカى ﾟفظة ب｀فظة أخرل ؛ دكف أخرل قريبة مギカا اختفت

 ｀ى ガذケ .ػﾟت｀ؾ ععカدガـ 
 يجب أفٌ يتأسس، آيات اﾟقرآف اﾞﾟريـ اﾟذم ガكاﾞﾟشؼ كاヅباカة عف دﾟドة أﾟفاظギا إٌف تفسير     
أﾟفاظヴ كترابطギا أم: بﾟقرآف カصا ﾟغكيا مدكカان محددان بدفتيヴ يカفتح ع｀ى اﾟمت｀قي ﾞكف ا  ع｀ى
 .(تع｀ؽ بعضギا ببعض في داخؿ اﾟسياؽ اﾟ｀فظي اﾟذم تﾞٌكヴカ ت｀ؾ اﾟダفاظ في داخؿ اﾟمدٌكカةَ

 
يカجز ع｀ى ع｀ى اﾟمت｀قي  اカﾟص اギﾟヅيتحديد اﾟجكاカب اﾟعامة カドفتاح  أفٌ  مٌما مٌر カرل

 : اカﾟحك اآتػي
ガذケ اﾟダفاظ ك  َ اﾟダفاظ (،: صغرل ガيﾟغكية اカﾟص اﾟقرآカي مؤ゚ٌؼ مف كحدات  إفٌ  -ُ

معركفة عカدガـ ﾞاف متداكドن عカد اﾟعرب، ガي مٌما ギذケ اﾟダفاظ معاف و كガي معاカيギا  ،゚ك
ة اﾟقرآف ت｀ؾ   ガؿ استعمؿガك:  اﾟسؤاؿ اﾟذم يفرض カفسカギガ ヴاك  .اﾟ｀غكية اﾟمتدا゚ك
ة في ت｀ؾ ااﾟاﾟダفاظ بمعاカيギا  عمد إﾟى معافو أخرل خاصة تتيحギا  أـ أﾟ ヴカٌحقبةمتدا゚ك

 .؟فギا في مدكカتヴ سمات ت｀ؾ اﾟダفاظ فكظٌ 

يمﾞف صياغة اﾟسؤاؿ اآカؼ اﾟذﾞر ﾞما يأتي :ガؿ خضع اカﾟصٌ اﾟمقٌدس ﾟ｀غة ك   -ِ
ا اﾟتي اカتقاガا أﾟفاظギ أـ أヴカٌ أخضعギا ヴﾟ فأبدع بカظـكطاقتギا اﾟتعبيرية اﾟمعركفة 

ت｀ؾ اﾟダفاظ أف تقـك بギا ك يتقٌب｀ギا اﾟعرؼ أك اﾟمعギكد أرادガا تستطيع  دドドتو كأضفى 
عؿ في  كيترجح ﾟي カギガا اﾟشطر اﾟثاカي مف اﾟسؤاؿ ، اﾟ｀غكم عカد أبカاء اﾟعربية ؟. ゚ك

دﾟيバن ع｀ى اﾟقرآف يعد ٌ ب(َٗكمف ﾟـ يؤمف ،مف آمف مギカـسكاء اカبギار عرب اﾟجاガ｀ية 
 إمﾞاカياتギا . كاستثمار ،خضاع اﾟ｀غةヅقدرة ガذا اカﾟص 

                                                 
ذﾟؾ أقر عتبة بف ربيعة ََ آيات مف سكرة فِص｀ت بف ربيعة عカدما استمع إﾟى بعض عتبة عيカظر اカقطا ( َٗ   ゙ك

ヴع｀ي sص｀ى ا sرسكؿ ا ヴما قرأ ع｀يﾟ بشعر ドيس بسحر كﾟ ヴカأ]ヴﾟفإذا اعترؼ عتبة  ...كس｀ـ: " حـ " فص｀ت،  ]كآ
 عヴ مف اﾟفصاحة كاﾟبバغة، بأヴカ ما سمع مثؿ اﾟقرآف قط ﾞاف في ガذا اﾟقكؿ مقران ضع｀ى مكضعヴ مف اﾟ｀ساف كمك 
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بمث｀ヴ أك ببعض و مٌما  أف يؤتىيادة ع｀ى ما تقٌدـ カرل بركز مظギر اﾟتحدم اﾟقرآカي ز   -ّ
فيヴ كيدعكカا ذﾟؾ إﾟى اﾟقكؿ بأفٌ  تكظيفا ن جديدا ن ﾟヂﾟفاظ تـٌ في ガذケ اﾟمدٌكカة اギﾟヅية 

َوَما َأْرَسヹَْا ِمْف p تعاﾝى: قاؿ كيرتﾞز ガذا اﾟتكظيؼ ع｀ى دドドت اﾟダفاظ كأبカيتギا كقد
ـْ َفُيِضؿE اカُD゙ﾝ َمْف َيَشاُء َوَيヴِْدي َمْف َيَشاُء َوケَُو َرُسوٍؿ إِ  ヴُﾝَ ُيَبِيَفﾝِ カِِب゙َِساِف َقْوِم Dل

 (.ْإبراガيـoَاﾝَْعِزيُز اﾝَْحﾜِيـُ 

إٌف اダمر ا゚ٌذم カتصٌكرケ في ガذا اﾟجاカب أٌف اﾟدﾟドة اﾟقرآカية دﾟドة خاصة يجب ع｀يカا  -ْ
ﾞاカت ガذケ اﾟدﾟドة سكاء اتفقت مع اﾟدﾟドة  كمギماإﾟيギا. اﾟسعي ﾞ｀ﾟشؼ عギカا كاﾟكصكؿ 

ﾟヂﾟفاظ  كٌضح カﾟا جدارة اﾟقكؿ بتكظيؼ جديدو تمعرفتギا س تتفؽ؛ فإفٌ ﾟـ  ـاﾟ｀غكية أ
 اギﾟヅية.اﾟعربية داخؿ اﾟمدٌكカة 

اﾟقرآカية اﾟتكٌجヴ إﾟى كضع معاﾟـ مギカجية اﾟダفاظ ا ダجؿ اﾞﾟشؼ عف دﾟドة カﾟيカبغي  -ٓ
 .س عم｀ية تمカカﾞا مف تحصي｀ギاػكأس

 إﾟىاギﾟداية  مفギـكأف يﾞكف مؤسسا ع｀ى مف ドفتراض اﾟمقٌدـ カガا أفٌ  اﾟمギカج ドبٌد ا -ٔ
 ، قاؿ تعاﾟى:ﾞما ガك صريح اآيات اآتية اﾟطريؽ اダقـك اﾟذم جاء بヴ اﾟقرآف 

=  p ُْفرﾝَْدى َواヴُﾝْاٍت ِمَف اヱَاِس َوَبِيDヱﾞﾝِ ًدىケُ ُقْرَآُفﾝْا カِِزَؿ ِفيヱُِْذي أDﾝُر َرَمَضاَف اヴَْقاِف َفَمْف َش
 カُD゙ﾝاـٍ ُأَخَر ُيِريُد اDٌة ِمْف َأيDاَف َمِريًضا َأْوَع゙َى َسَفٍر َفِعدﾜَ َوَمْف ガَُْيُصْم ـُ اﾝشヴْDَر َف ﾜُヱَْد ِمヴِـُ َش ﾜُِب

ـْ َوﾝََعD゙  اﾝيسر ول ﾜَُداケَ ى ماﾞَع カَD゙ﾝِبُروا اﾜَُتﾝَِة َوDِعدﾝِْم゙ُوا اﾜُْتﾝُِعْسَر َوﾝْـُ ا ﾜُُروفَ ُيِريُد ِبﾜُـْ َتْش ﾜُ  o
                                                                          (ُٖٓاﾟبقرة:ُ
= َ p ًْة ُأخヴَﾝَِآ カِD゙ﾝَمَع ا Dُدوَف َأفヴََتْشﾝَ ْـ ﾜُDヱَوَمْف َب゙ََغ َأِئ カِـْ ِب ﾜُِذَرヱُُْقْرَآُف ِأﾝَْذا اケَ Dيﾝََرى ُأوِحَي ِإ

 َヴوفَ ُقْؿ َل َأْشﾜُا ُتْشِرDي َبِريٌء ِممヱِDヱ  (.ُٗاカダعاـ: q َ ُد ُقْؿ ِإDヱَما ケَُو ِإカٌﾝَ َواِحٌد َواِ 
 = p Dَحاِت َأفﾝِا Dصﾝِذيَف َيْعَم゙ُوَف اDﾝيَف اヱُِمْؤِمﾝَْي َأْقَوـُ َوُيَبِشُر اケِ ِتيD゙ﾝِ ِديヴُْقْرَآَف َيﾝَْذا اケَ Dِإف

ـْ َأْجًرا ﾜَِبيًرا ヴُﾝَُo :سراءヅٗا). 
  = p ََيْخَت゙ُِفوف カِـْ ِفي ケُ ِذيDﾝَثَر اﾜْي ِإْسَراِئيَؿ َأヱَِع゙َى َب Eُقْرَآَف َيُقصﾝَْذا اケَ Dًدى ِِإفヴُﾝَ カُDヱ َواِ 

゙ُْمْؤِمヱِيفَ  ﾝِ َُوَرْحَمٌة o:مؿカﾟٕٔا– ٕٕ .) 
= ًِزَؿ ِمْف َبْعِد ُموَسى ُمَصِدقヱَُْتاًبا أﾜِ اヱَا َسِمْعDヱا ِإヱَوا َيا َقْوَمﾝُى َقاﾝَِدي ِإヴَْي カَِما َبْيَف َيَدْيﾝِ ا

ﾝَى َطِريٍؽ ُمْسَتِقيـٍ    (.َّاダحقاؼ:qَ اﾝَْحِؽ َواِ 
                                                                                                                      

ضربائヴ مف اﾟمتحققيف باﾟفصاحة كاﾟقدرة ع｀ى اﾟتﾞ｀ـ بجميع أجカاس اﾟقكؿ  ﾟقرآف ヴﾟ ا بإعجاز    ((َتفسيركأカكاعヴ ゚ك
 (ّّٖ/ُٓ،كيカظر مヴカ : ّٕ/ُاﾟقرطبي 
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تفترض ガذケ اآيات ﾞكف اﾟقرآف ميٌسرا ﾟ｀فギـ كاヅدراؾ؛ ダجؿ تحقيؽ أガداؼ اﾟقرآف 
في ガذا ﾟ｀قكؿ بأド ヴカيمﾞف اヅحاطة بدﾟドة  ؿكドمجا في ガداية اダفراد كاドحتجاج ع｀يギـ.

ヴ، كガ ةﾟقرآカية كدﾟドة أﾟفاظギا، خاصاآيات ا  يمع ما カرل مف اﾟدعكة إﾟى اﾟتدٌبر، كذـ ت゙ر
ヴ تعاﾟى :   دعكة في مقاـ اﾟتحدم ﾞما カجدガا في ق゚ك

 = p اْخِتَاًفا カَِوَجُدوا ِفيﾝَ カِD゙ﾝِد َغْيِر اヱْاَف ِمْف ِعﾜَ ْوﾝَُقْرَآَف َوﾝُْروَف اDَأَفَا َيَتَدب
 (.ِٖاカﾟساء:ﾜَoُِثيًرا

 =p اヴَﾝُـْ َع゙َى ُق゙ُوٍب َأْقَفا     َ.ٕٗمحمد: َ  oَيَتَدبDُروَف اﾝُْقْرَآَف َأ
゙ٌر:   كجاء في بعض اآيات اﾟدعكة إﾟى اﾟتذ

 =p ُفوًراヱُ Dـْ ِإل ケُُروا َوَما َيِزيُدDﾜDَيذﾝِ ُقْرَآِفﾝَْذا اケَ ا ِفيヱَْف Dَقْد َصرﾝََُوo :سراءヅُْا)  . 
r =  Dヱﾞﾝِ اヱََقْد َضَرْبﾝَُروفَ َوDﾜـْ َيَتَذ ヴُD゙َعﾝَ ِؿ َمَثٍؿﾜُ ُقْرَآِف ِمْفﾝَْذا اケَ ا َغْيَر  ِاِس ِفيFا َعَرِبيヱًُقْرَآ

ـْ َيتDُقوفَ  ヴُD゙َعﾝَ ُِذي ِعَوٍج o :زمرﾟِٕا – ِٖ).       
ﾟظر إカﾟكف اﾞذا سيガ ية . ىع｀ىﾟتاﾟقطة اカﾟكر في اﾞمذﾟب اカجاﾟا مف اギفاظﾟة كأカمدٌكﾟا ケذガ 

ٕ-  ケذガ قصو إٌفカ أك مف ﾞٌؿ جكاカبギا كド تشتمؿ ع｀ى أٌم عيب و أك   اﾟمدٌكカة متﾞام｀ة دﾟドيا ن
.كيعカي كصفギا َمتﾞام｀ة دﾟドيان ( كضكح اﾟمراد عカد اﾟمت｀قي.  تカاقضو أك اختバؼ و

 
كف اﾟقرآف مカزドن  –ٖ اﾟمعترضيف أف   عاﾟى كدعكتヴمف اs ت إفٌ اﾟتحدم في بعض اآيات ゙ك

ع｀ى (ََُمف مث｀ヴ( ةسكر  أكعشر سكر مف مث｀ヴ،عض مヴカَيأتكا بمثؿ اﾟقرآف أك بب يدٌؿ ضمカا ن
 ド يガا، كギائية تضـٌ  جميع آياتカمكضكعية أك كحدة ب أٌف ﾞﾟؿ سكرة مف اﾟسكر كحدة ن

ヴي تتمٌثؿ ب｀ﾞيガ ظاـカ ٌؿ سكرةﾞ｀ذا فﾟ سكر ؛ﾟا مف اガظاـ   ت｀تبس مع غيرカﾟذا اガ ゙ٌف ييم
 رة .اﾟمت｀قي مف إدراؾ اﾟحدكد كاﾟفكاصؿ ﾞﾟٌؿ  سك 

                                                 

  ََُ ) )  ヴًً`ى يىٍأتيكفى ًبًمٍثド ىذىا ا゚ٍقيٍرآىًفガ ىى أىٍف يىٍأتيكا ًبًمٍثًؿ` カٍسي كىا゚ًٍجفF عى ًヅ゙ٍىافى قيٍؿ ゚ىًئًف اٍجتىمىعىًت ا ゚ىٍك  كى
ـٍ ゚ًبىٍعضو  ギي  .ٖٖ: اヅسراء)ظギيرا بىٍعضي

      َ E`ﾟًف اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف ديكًف ا يىاتو كىاٍدعيكا مى ـٍ يىقيك゚يكفى اٍفتىرىاケي قيٍؿ فىٍأتيكا ًبعىٍشًر سيكىرو ًمٍث`ヴًً ميٍفتىرى ヴً ًإٍف أى
 ُّ: صادقيف( ガكد゙يカٍتيـٍ 
      َ Eٍيبو ًمم ゙يカٍتيـٍ ًفي رى ٍف  ـٍ ًمٍف ديكًف كىاً  ゙ي ٍبًدカىا فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍف ًمٍث`ヴًً كىاٍدعيكا شيギىدىاءى `ىى عى カ゚ٍىا عى Eىزカ ا

اًدًقيفى  ゙يカٍتيـٍ صى  ِّاﾟبقرة:  (اヴًE`ﾟ ًإٍف 
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اﾟقرآف ﾟت｀ؾ اﾟكحدة ، بؿ إٌف  افتقار سكر ع｀ما ن أفٌ  اﾟذم شاع في ガذا اﾟمجاؿ ガك
يتギا.كقد أٌدل عدـ كجكد ガي اﾟمحددة ﾟبداية اﾟسكرة أك ギカابعضギـ استカد إﾟى أٌف اﾟبسم｀ة 

كسيحاكؿ اﾟبحث .(َُُاﾟبسم｀ة في سكرة اﾟتكبة إﾟى قكؿ بعضギـ أギカا كاカダفاؿ سكرة كاحدة
ﾟ｀سكر  ةطبيقية في اﾟمستقبؿ أف يقٌدـ ما يظギر اﾟحدكد اギﾟيﾞ｀ية كاﾟدﾟドيفي مراح｀ヴ اﾟت
ع｀ى أヴカٌ سيجرم تكظيؼ اﾟسياؽ اﾟ｀غكم ﾟ｀سكرة تكظيفا فاعバنعカد ذﾞر معاﾟـ  ةاﾟقرآカية؛ زياد

ﾟドدﾟتحديد اﾟ مقترحﾟج اギカمﾟيب.  ةا  اﾟقرآカية ﾟ｀فظة أك ﾟ｀ت゙ر
ى اح -ٗ كドسٌيما مع اقتراギカا تاجت إﾟى اﾟتبييف ، يي｀حظ أٌف ガذケ اﾟدﾟドة في مراح｀ギا اダ゚ك

َوَقاَؿ اDﾝِذيَف ﾜََفُروا ﾝَْوَل ヱُِزَؿ َع゙َْيカِ اﾝُْقْرَآُف ُجْم゙ًَة َواِحَدًة ﾜََذﾝَِؾ َ بسبب اカﾟزكؿ؛ قاؿ تعاﾟى
ヹَْاヮُ َتْرِتيًا  Dُفَؤاَدَؾ َوَرت カِثَِبَت ِبヱُﾝِِ لو  ْﾝاَؾ ِباヱَِجْئ Dَؾ ِبَمَثٍؿ ِإلヱََحِؽ َوَأْحَسَف َتْفِسيًراَ َيْأُتو

( كقاـ باﾟتبييف رسكؿ اs َص｀ى اs ع｀يヴ كاヴﾟ( فギك أٌكؿ اﾟمفسريف ّّ -ِّاﾟفرقاف: ُ
ヴ اﾞﾟريـ كمف سٌماガـ َ  كعمادガـ.  كتدٌؿ اآيتاف اآتيتاف ع｀ى أٌف اs تعاﾟى اختٌص رس゚ك

 أガؿ اﾟذﾞر( بتفسير اﾟقرآف كبياف آياتヴ كاآيتاف ガما: 
ﾟُتـْ ُى: = قاؿ تعاヱْﾜُ ِر ِإْفﾜِْذﾝَؿ اケْوا َأﾝُـْ َفاْسَأ ヴِْيﾝَوِحي ِإヱُ ِرَجاًل Dا ِمْف َقْب゙َِؾ ِإلヹََْل   َوَما َأْرَس
ـْ َيتَ  َِتْع゙َُموَف  ヴُD゙َعﾝَـْ َو ヴِْيﾝَِزَؿ ِإヱُ اِس َماDヱﾞﾝِ تَُبِيَفﾝِ َرﾜِْذﾝْيَؾ اﾝَا ِإヱَﾝَْزヱُْبِر َوَأ Eزﾝاِت َواヱََبِيﾝُْروَفَ ِباDﾜَف

 .(ْْ -ّْاカﾟحؿ:ُ
ヴ ما ﾞاف بمカ゚زة اﾟتفسير ﾟ｀قرآف أك  ف｀فظة َ اﾟذﾞر( تدؿٌ ع｀ى أف اs أカزؿ ع｀ى رس゚ك

، カيِزؿ إﾟيギـ اﾟقرآف اﾞﾟريـ ﾞما ガك كاضحقد ك  !カ｀ﾟاسカحك ذﾟؾ فيヴ تبييف َ تفسير( ما カيِزؿ 
ِزؿ( أٌف ﾟفظة اﾟفعؿَ ةبخاص ُي ظة اﾟقرآف ﾞما في مكاضع أيخرل مقترカة ب｀ف في كردت في

 كفي اآيات: (ِّاﾟفرقاف َ اآية اﾟسابقة
  (ُّاﾟزخرؼ: oَُوَقاﾝُوا ﾝَْوَل ヱُِزَؿ ケََذا اﾝُْقْرَآُف َع゙َى َرُجٍؿ ِمَف اﾝَْقْرَيَتْيِف َعِظيـٍ  p= قاؿ تعاﾟى: 
゙ُْمْؤِمヱِيَوp ُヱ = قاؿ تعاﾟى:  ﾝِ َو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌةケُ ُقْرَآِف َماﾝِْزُؿ ِمَف اヱََخَساًرا Dِميَف ِإلﾝِاDظﾝَف َوَل َيِزيُد ا 

o َ :سراءヅِٖا.) 
ヱَﾝْا َع゙َْيَؾ اﾝُْقْرَآَف َتヱِْزيp قاؿ تعاﾟى: =  Dزヱَ ْحُفヱَ اDヱاً ِإ oَ:سافカヅِّا)  

ヱَﾝْاヮُ َتヱِْزيًا َوُقْرَآヱًا َفَرْقヱَاﾝِ ヮَُتْقَرَأヮُ َع゙َى اDヱﾝاِس َع゙َى مُ p:= قاؿ تعاﾟى Dزヱٍَث َوﾜْo َ:سراءヅَُٔا).  

                                                 

 .ُٖ/ٗيカظر: تفسير اﾟميزاف َبداية سكرة اﾟتكبة (، ( َُُ  
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إذ يバحظ أٌف ガذケ اﾟ｀فظةَأعカي: カيِزؿ( عカدما تﾞكف متع｀قة باﾟشخص اﾟمرسىؿ يؤتى 
ذ ﾟـ يﾞف ذﾟؾ ييأتى باﾟحرؼ َإﾟى ( ﾟ｀دﾟドة ع｀ى اﾟغاية اﾟتي  ابعدガا بحرؼ اﾟجرَع｀ى (، كا 

 يﾞكف ダج｀ギا أカزاؿ اﾟقرآف.
 ؾير اﾟقرآف ؛ ذﾟككرد في بعض اダحاديث اカﾟبكية ما يعٌضد إカزاؿ ما  فيヴ تفس

َ: )ヴﾟكآ ヴع｀ي sَص｀ى اヴ ، فمع اﾟقرآف مثؿ اﾟقرآف مカزؿ معヴ؛ (َُِ(ُأوتيت اﾝقرآف ومثカﾞ معカق゚ك
كガك ما  كド دﾟيؿ ع｀ى أٌف اﾟمعカٌي بヴ اﾟسカة ع｀ى ما فギـ اﾟشافعي كاﾟسيكطي مف ガذا اﾟحديث،

كجكد ما يمﾞف أف ؛ كيرٌجح ﾟي اﾟقكؿ إٌف اﾟحديث فيヴ ما يدٌؿ ع｀ى يشترؾ معギـ فيヴ اﾞﾟثيركف
يﾞكف تفسيران ﾟ｀قرآف ع｀ى カحك مستقؿ، أيカزؿ مع اﾟقرآف خاٌص برسكؿ اs َص｀ى اs ع｀يヴ كآヴﾟ(؛ 
كيفギـ ガذا اドختصاص برسكؿ اs مف دﾟドة اﾟفعؿ َأيكتيت( بإسカادケ إﾟى تاء اﾟمتﾞ｀ـ ؛ أما أف 

ا ػا أギカػم يماثؿ اﾟقرآف ﾞميشير ذﾟؾ إﾟى اダحاديث اﾟقدسية، فギك بعيد إذ ﾟـ تﾞف بذﾟؾ اﾟحجـ اﾟذ
カا جاギﾟ فﾞـ يﾟتشرياؿ ػح في مجػب كاضػﾟا يتع｀ؽ ،   عػاギبؿ أغ｀ب 

 باﾟثكاب كاﾟعقاب كاダخバؽ. 
اف مف اﾟمؤٌمؿ أفٌ  تﾞكف ﾟديカا مف أحاديث رسكؿ اs َص｀ى اs ع｀يヴ كآヴﾟ( ما  ゙ك

ﾞاف عカد اﾟشيعة  اﾟسカٌة، فيميفٌسر اﾟقرآف ヴٌ`ﾞ، كガك ما يفتقر إﾟيヴ سائر اﾟمس｀ميف كド سٌيما أガؿ ا
كحفيديヴ اヅماميف محمد اﾟباقر كجعفر (َُّ عف اヅماـ ع｀يٌ  ةأكسع ダخذガـ عف اﾟعترة، خاص

عؿ فيما ركم في اﾟمصحؼ اﾟذم ﾞاف يﾞتبヴ اヅماـ ع｀ٌي َع( ،اヴカ يضـٌ إﾟى جاカب  اﾟصادؽ. ゚ك
داؽ أف يﾞكف اآيات قسما مستقバن يضـٌ تفسير اآيات مما أخذケ عف رسكؿ اs َص( مص

ع｀ٌيَع｀يヴ اﾟسバـ(     اﾟتفسير مما أカزؿ مع اﾟقرآف؛ كドسيما أف اダحاديث اﾟشريفة خصت اヅماـ
 بمعرفة تفسير اﾟقرآف ع｀ى カحك ド ي｀حقヴ فيド ヴحؽ.

 باﾝقرآف:تفسير اﾝقرآف 

                                                 

 ،اﾟمفسر كآدابヴ اﾟثامف كاﾟسبعكف في معرفة شركطاヅتقاف في ع｀ـك اﾟقرآف:  ( َُِ  
 َُٔ/ُمحمد ガادم معرفة: كيカظر:اﾟتفسير كاﾟمفسركف/

اカتギى ع｀ـ اﾟقرآف إﾟى ثバثة :عاﾟـ باﾟمديカة ع｀يٌ  كعاﾟـ باﾟعراؽ ابف مسعكد كعاﾟـ باﾟشاـ  ( َُّ  
فإذا اجتمعكا سأؿ عاﾟما اﾟشاـ كاﾟعراؽ عاﾟـ اﾟمديカة ؛يカظر :تاريخ ابف عساﾞر  ءأبك اﾟدردا

اダخذ عف ع｀ٌي في تفسير ر اﾟسيكطي في آخر ﾞتابヴ اヅتقاف إﾟى ﾞثرة كقد أشا ، َُْ/ِْ
 اﾟقرآف .
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،أم تفسير اآيات اﾟقرآカية بآيات قرآカية أيخرل بكصفヴ جزءان  برز تفسير اﾟقرآف باﾟقرآف
カمف م: ヴػ ُبأカヱّ  ُاガج تفسير اﾟقرآف،كقد عٌبر بعض اﾟباحثيف عف ガذا اﾟمカحى مف فػػギـ اﾟقرآف بق゚ك

 qمعرفة مراد اﾝ ヮذヴب ヮذケ ىﾞيستدّؿ عﾝ ى اآخرﾞا عヴبعضﾝ دًاケا شاヴﾞة آية باآية وجعﾞمقاب
ديث مف اﾟم｀حكظات اﾟمギمة カギガا ﾞكف اカﾟماذج اﾟمقٌدمة في اダحا .َُٗٔتعاﾝى مف قرآカヱ اﾜﾝريـ ََ

ギﾟذا اﾟمカحى مف اﾟتفسير ق｀ي｀ة بؿ تﾞاد تﾞكف カادرة؛ كيمカカﾞا أف カتبٌيف مف ガذا اﾟق｀يؿ بعض 
ذﾟؾ ما جاء عف  فاﾟقرآカية ﾟヂﾟفاظ؛ م اﾟدﾟドةاﾟمバمح ع｀ى تسカد مギカجカا اﾟمقترح ﾞ｀ﾟشؼ عف 

ヴ تعاﾟى: اDﾝِذيَف rرسكؿ اs َص｀ى اs ع｀يヴ كآヴﾟ( عカد بياﾟ ヴカدﾟドة ﾟفظة َ ظ｀ـ ( اﾟكاردة في ق゚ك
ـْ ُمヴَْتُدوفَ  ケُـُ اْأَْمُف َو ヴُﾝَ ِئَؾﾝَـْ ِبُظ゙ْـٍ ُأو ヴُヹَِْبُسوا ِإيَما ـْ َي ﾝَوا َوヱَُآَمo َ:عاـカダة (.ِٖاﾟドك بدギف

 َاﾟشرؾ( 
ヴ تعاﾟى  ْذ َقاَؿ ﾝُْقَماُف ِلْبカِヱِ َوケَُو َيِعُظカُ َيا ُبヱَيD َل ُتْشِرْؾ ِباカِD゙ﾝ ِإفD اﾝشِ  p: جاء في ق゚ك ـٌ َواِ  ْرَؾ ﾝَُظ゙ْ

اﾞダـر اﾟحسيفَع｀يヴ اﾟسバـ(، كفي  ؿكمف ذﾟؾ ماكرد عف سبط اﾟرسك ( ﾟُّقماف: (  oَعِظيـٌ 
َوَشاケٍِد pعف أخيヴ اﾟحسف َع｀يヴ اﾟسバـ( عカدما سيئؿ عف اﾟ｀فظتيف في اآية  لمصادر أخر 

 دكاﾟمشギك  ヴﾟ(، فذﾞر أٌف اﾟشاガد ガك رسكؿ اs َ ص｀ى اs ع｀يヴ كآ (َُٓ(ّاﾟبركج:َ o َوَمْشヴُودٍ 
o َيا َأيヴَEا اDヱﾝِبيE ِإDヱا َأْرَسヹَْاَؾ َشاケًِدا َوُمَبِشًرا َوヱَِذيًراp قاؿ تعاﾟى: يـك اﾟقيامة كجاء باآيتيف 

ِإفD ِفي َذﾝَِؾ َآََيًة ﾝَِمْف َخاَؼ َعَذاَب اْآَِخَرِة َذﾝَِؾ َيْوـٌ َمْجُموٌع カُﾝَ اDヱﾝاُس p(، كقاؿ:ْٓاダحزاب: ُ
 (. ガَُّكد َ oَيْوـٌ َمْشヴُودٌ  َوَذﾝِؾَ 

اヅماـ في اتباع طريقة تفسير اآية بآية أخرل ما جاء عف  أガؿ بيتヴ ما كرد عفكمٌ 
ヴ جعفر اﾟصادؽ في تفسير ﾟفظة اﾟغيب مف َذﾝَِؾ اﾜِﾝَْتاُب َل َرْيَب ِفيケُ カًِدى  ِاﾝـ :pتعاﾟى ق゚ك

゙ُْمتDِقيفَ  ﾝِِ  َُغْيِب َويﾝْوَف ِباヱُِذيَف ُيْؤِمDﾝِفُقوفَ اヱْـْ ُي ケُاヱَا َرَزْقDَاَة َوِمم Dصﾝِقيُموَف اoَ:بقرةﾟُا–ّ )ヴ  ق゚ك

 pتعاﾟى: وشاケد ذﾝؾ قوカﾝ (،يعカي اﾟمギدٌم اﾟمكعكدَ اﾝمتقوف شيعة عﾞي واﾝغيب ケو اﾝحجة:((
ـْ ِمَف カِD゙ﾝِ َفاヱْتَ   َوَيُقوﾝُوَف ﾝَْوَل أヱُِْزَؿ َع゙َْيカِ َآَيٌة ِمْف َرِبカِ َفُقْؿ ِإDヱَما اﾝَْغْيبُ  ﾜُي َمَعヱِِظُروا ِإ

ى ﾞﾝصابريف في طوب:ُُ (ص｀ى اs ع｀يヴ كآヴﾟَوؿ اqسر  عفَ. و َِيكカس:oَاﾝُْمヱَْتِظِريفَ 
اDﾝِذيَف ُيْؤِمヱُوَف  فقاؿ:pوصفヴـ اq في ﾜتابカ  طوبى ﾞﾝمقيميف عﾞى محبتヴـ أوﾝئؾ مف بتカ،ػغي

                                                 

  .ُٖاﾟمبادئ اﾟعامة ﾟتفسير اﾟقرآف اﾞﾟريـ: ( َُْ  

 .ِّّ/َِ:طاﾟمعجـ اダكس ( َُٓ  
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َاَة َوِممDا َرَزْقヱَا Dصﾝَغْيِب َوُيِقيُموَف اﾝِْفُقوفَ ِباヱْـْ ُي ケُُo:بقرةﾟقاؿَ،و ّا:p Dَأَل ِإف カِD゙ﾝِئَؾ ِحْزُب اﾝَُأو
ـُ اﾝُْمْف゙ُِحوفَ  ケُ カِD゙ﾝِحْزَب اoُ :ةﾟمجادﾟغيب. ف(َُٔ((ِِاﾟك ا ヴك آية مف رٌبガ  ا ع｀ىギتﾟドد 

 ケع｀ى عباد ヴب sذم يحٌتج اﾟشخص اﾟؾ اﾟأيضا بكتصديؽ ذヴ ـَ pتعاﾟى: ق゚ك ヹَْا اْبَف َمْرَي َوَجَع
 ـإذف ガك اヅمااﾟغيب (؛ فَٓاﾟمؤمカكف:oَُأمカُD َآَيًة َوَآَوْيヱَاケَُما ِإﾝَى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعيفٍ وَ 

 في آخر اﾟزماف. تヴحجٌ اﾟمギدم خ｀يفة اs ك 
دドドت أﾟفاظヴ كأﾞ ヴカاف فギـ ، ك اﾟقرآفكبصدد تعضيد ガذا اﾟمカحى مف تفسير 

اﾟذم يجع｀ヴ طريقة ﾟ｀محاججة  اドعتبار اﾟشيء مف اヅسバمٌي اダكؿ، أك ヴﾟ في اﾟعصر متداكドن 
ﾟ｀خ｀يفة اﾟذم ﾟـ ما تكظيؼ سياسي في جرل ﾟفギـ بعض اآيات مع اﾟخصـ، مف カحك اﾟذم 

احتّج أبو بﾜر عﾞى اأヱصار يـو اﾝسقيفة ََ يحتج بﾟ ヴخバفتヴ إﾞ ドٌكヴカ مف اﾟمギاجريف فقد 
カﾝبقوp: D゙ﾝُقوا اDوا اتヱُِذيَف َآَمDﾝا اヴَEاِدِقيفَ َيا َأي Dصﾝوا َمَع اヱُوﾜَُو カَoَ:تكبةﾟاِدِقيفَ  وفّسر( ُُٗا Dصﾝا 

ヮذケ في カﾝة قوヱاجريف بقريヴمﾝى: اآية باﾟتعا p ْـ ケِِِذيَف ُأْخِرُجوا ِمْف ِدَيارDﾝاِجِريَف اヴَُمﾝ゙ُْْفَقَراِء ا ﾝِ
ﾝُصُروَف اヱْا َوَيヱًَوِرْضَوا カِD゙ﾝـْ َيْبَتُغوَف َفْضًا ِمَف ا ヴِﾝِـُ َوَأْمَوا ケُ ِئَؾﾝَُأو カُﾝََوَرُسو カَD゙

اِدُقوفَ  Dصﾝُاo:حشرﾟمف ( ٖا カفسヱﾝ فﾜيمﾝ ـケى غيرﾞاجريف عヴمﾞﾝ カﾞؾ في سياؽ تفضيﾝوذ
 .( َُٕ(( اﾝقوؿ بأّف اﾝخﾞيفة يجب أف يﾜوف مف اﾝمヴاجريف ل مف اأヱصار

ََ:ヴ بؿ يصِدؽ ب بعضカ بعضًا،اﾝقرآف ﾝـ يヱزؿ يﾜذّ إٌف  كجاء عف اﾟرسكؿ اﾞダـر ق゚ك
ككرد عف  (َُٖ((وما جﾞヴتـ مカヱ فرّدوヮ اﾝى عاﾝمカ  بカ،مﾞوا عفأ فما عرفتـ مカヱ ضカ بعضاً بع

ヴ: اギﾟヅي أمير اﾟمؤمカيف في سمات اカﾟصع｀ٌي   بカ، فبカ، وتヱطقوﾜتاب اq تبصروف ََ ق゚ك
 カطؽ بعضヱوي カى  ببعض،وتسمعوف بﾞع カد بعضヴبعض.ويشqؼ في اﾞل يختﾝؼ، ول يخا 

qعف ا カبصاحب ))َُٗ).                     
ق      ٌُ يカطؽ بعضヴ ببعض كيشギد  َ(، كب بعضヴ بعضان ﾟـ يカزؿ يﾞذٌ  َفكصؼ اﾟقرآف أٌف

اギﾟヅية اﾟضاٌمة ﾞﾟؿ اآيات كガي أٌف سمة مف سمات ガذケ اﾟمدٌكカة  بعض( يظギربعضヴ ع｀ى 
                                                 

 .َِٓ/ُإﾟزاـ اカﾟاصب: ( َُٔ  
 اف.مرة ( كاﾟصادقكف مرت َُٕادقيف في اﾟقرآف ػػككردت ﾟفظة اﾟص .ّْٖع｀ـك اﾟقرآف:  ( َُٕ  

  . ُُٖ/ِمسカد أحمد بف حカبؿ : ( َُٖ  
 .ُّّ:اﾟخطبةギカج اﾟبバغة ( َُٗ  
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تفى اﾞ  فمف عرؼ ﾞيفية اﾟسير في ガذا اﾟطريؽ .غيرガا يحتاج ヅدراギﾞا كفギمギا اﾟى ドاﾟمت｀قي 
 ヴـ بギفﾟة؛カمدكﾟا ケذガ آيات ケؾ بغيرﾟى ذﾟيتكسؿ ا ヴカٌفإ ド  ع｀ى مارَبعترة اカﾟبٌي  اﾟثقؿ اダصغ كا 

 (مف غير ガذا اﾟطريؽ . ص｀ى اs ع｀يヴ كآヴﾟكما أثرعف اﾟرسكؿَ (في حديث اﾟثق｀يف
ﾟا ケذガ رغـ مفﾟةصفكع｀ى ا ｀ﾟ ثابتةﾟجد  قرآفاカ ادرأفカﾟا مف اカカأ ドمفسريف إﾟد اカع

ﾟ ُن بؿ ﾟـ カجد مف حاكؿ أف يضع مكازيف محدٌدة  باﾟقرآف؛مギカج يقـك ع｀ى تفسير اﾟقرآف تكظيفاى
زيادة ع｀ى ﾞكف اﾟركايات في ガذا اﾟجاカب ق｀ي｀ة بؿ カادرة ﾞما سبؽ أف ذﾞرت؛ ك  اﾟمギカج؛ギﾟذا 

 ، كيبدكأفٌ أﾞثر مف ت｀ؾ اﾟتي تظギر ﾞيفية فギمヴ كقائ｀ﾟヴعؿٌ  اダحاديث اﾟتي تذﾞر صفات اﾟقرآف 
؛ راドبتعاد عف ガذا اﾟمカحى إﾟى اعتماد اﾟرأم في اﾟتفسي اﾟمفسريف カحك عカد ﾞثيرمفر اﾟتفسير سا

اﾟرغـ مف ギカي طائفة مف اダحاديث عف أف يفٌسر اﾟقرآف  ىباﾟرأم، ع｀فبرز ما سٌمي اﾟتفسير 
  باﾟرأم.
يカبغي كضع معاﾟمヴ  فﾟتفسير اﾟقرآاﾟتأسيس اﾟمギカجي  أفٌ  إﾟىقد أﾟمح  اﾟطباطبائي ﾞافك      
ة عف اカﾟبيٌ  كأガؿ بيتヴ مف  خバؿ اドرتﾞاز ع｀ى اآيات باﾟمカ゚زة اダكﾟى، كع｀ى اآثار اﾟمカق゚ك

ヴ ؾاﾟثاカية، كذﾟباﾟمカ゚زة  اﾝمتعّيف في اﾝتفسير الستمداد باﾝقرآف عﾞى فヴمカ  وقد تبّيف أف:ََبق゚ك
يカ صﾞى اq عﾞُباآية وذﾝؾ باﾝتدرب باآثار اﾝمヱقوﾝة عف اヱﾝبي وأケؿ بيتカ  وتفسير اآية

، إذ يتضح أٌف اﾟعバٌمة يرل أف اﾟقرآف ガك (ََِ((وتヴيئة ذوؽ مﾜتسب مヴヱا ثـ اﾝورود  َوعﾞيヴـ
اダكؿ في أف يمٌدカا بفギـ آياتヴ كأف يفسر اآيات ببعضギا ، كيرل أف يﾞكف ذﾟؾ باﾟتدرب عما 

ﾟ ヴك ي ذﾟؾ، فجاء عف أガؿ اﾟبيت َع(   فحديث اﾟثق｀يقد أكرد اﾟعバٌمة رأيガ ヴذا في أثカاء تカا゚ك
فيجعؿ : ََ...اﾟبيت حصران ،يقكؿ اﾟطباطبائي في ガذا اﾟحديث  كأガؿ اﾟقرآف عف باダخذ اآمر

اﾝبيت  وأケػؿ اإヴﾝيةاﾝحجية ヴﾝما معا فﾞﾞقرآف اﾝدلﾝة عﾞى معاヱيカ واﾜﾝشؼ عف اﾝمعارؼ 
ヮومقاصد カى أغراضﾝاس إヱﾝداية اケطريؽ وﾝى اﾞة عﾝدلﾝا))َُِ) . 

كأٌف اカﾟٌص بتفسير اﾟقرآف باﾟقرآف ؛ ﾟمギカج اﾟتفسير فاﾟطباطبائي يعطي حصران كاضحان  
ガذケ اﾟمرح｀ة يجب اﾟتدٌرب ع｀ى ذﾟؾ بما كرد مف  إﾟىﾟ｀كصكؿ  اギﾟヅي ﾞفيؿ بإظギار معاカيヴ ،ك

ساカدカا في سعيカا في يي اﾟعバٌمة اﾟطباطبائي إٌف ما ذﾞرケ  .اダحاديث اﾟتي تفسر اآية بآية أخرل

                                                 

 .ٕٖ/ّ :تفسير اﾟميزاف ( ََِ  

 معカى ؛ حديث اﾟثق｀يف مف اダحاديث اﾟتي تصؿ إﾟى درجة اﾟتكاتر  ٖٔ/ّتفسير اﾟميزاف: ( َُِ  
 .ُاギﾟامش  ﾟِٓٓتعدد طرؽ カق｀ヴ كمف طرؽ  カق｀ヴ يカظر:ع｀ـك اﾟقرآف: 



                                                                                  )مدخل لتفسير القرآن بالقرآن( منهج الدالة القرآنية لألفاظ

 ٜٕٓٓ/ٜٗاﾝعدد ンヵ3 مجﾞة آداب اﾝمستヱصرية
 

عف طريؽ اカﾟظر ة ﾟヂﾟفاظ يﾞ｀ﾟشؼ عف اﾟدﾟドة اﾟقرآカكضع اﾟمعاﾟـ اﾟمギカجية  ガذا اﾟبحث カحك
مٌما أشرカا إﾟيヴ مف اﾟتأسيس ع｀ى ﾞكف اﾟقرآف مدٌكカة مستق｀ة، كガي  باﾟى اآيات كحدガا كガك قري

  ヴカما سيأتي بياﾞ ةﾟドدﾟام｀ة اﾞمت. 
قبؿ اﾟحديث كبヴ ياﾟقرآف اﾞﾟريـ اﾟمعيار اﾟذم بヴ  تجعؿ اﾟتي حاديثاダ يضاؼ ع｀ى ذﾟؾ       

ド كاضحة كميٌسرة ﾟ｀فギـ آياتヴ يقضي ﾞكف اダمر اﾟذم ﾟقرآف ا عرض ع｀ىكガي أحاديث اﾟرد؛ ي
قكؿ رسكؿ  ذﾟؾ جاء في ا؛ كممٌ  ガك اﾟمقدـ اﾟقرآف باﾟقرآف كبذا فإٌف فギـ デﾟحتماؿ كتعٌدد اآراء؛

َ sاヴﾟكآ ヴع｀ي sا أ(:ََص｀ى اヱي وأヱو مヴف カفإف وافق qتاب اﾜ ىﾞعرضوا حديثي ع
カتﾞبيت (َِِ((قﾟؿ اガَص(. كعف طريؽ أ ヴ  اﾟسﾞكカي عف اヅماـ جعفر بف محمد: اケرك  فيما ق゚ك
...ََُ qقاؿ رسوؿ اヴﾟكآ ヴع｀ي sورا ،  (ص｀ى اヱ ؿ صوابﾜ ىﾞؿ حؽ حقيقة ، وعﾜ ىﾞإف ع :

ヮفدعو qتاب اﾜ ؼﾝوما خا ، ヮفخذو qتاب اﾜ بحار:ََصاحب قاؿ  .( َِّ((فما وافؽﾟوقد ا
 ﾝبعض أصحابヴما:ل تصدؽ عﾞيヱا وقوؿ اﾝباقر وابカヱ اﾝصادؽ يّ عف عﾞ عيف ケذا الثر روى
وقوؿ اﾝصادؽ: ما ﾝـ يوافؽ مف اﾝحديث اﾝقرآف فヴو  ヱبيカ.بما يوافؽ ﾜتاب اq وسヱة  إلّ 

حديث ل يوافؽ ﾜتاب اq فヴو  وﾜؿ واﾝسヱة،ﾜؿ شئ مردود إﾝى اﾜﾝتاب  وقوカﾝ: زخرؼ،
 ُعﾞيカ اﾝساـَيصدقﾜ カتاب اq فヴو باطؿ ، وقوカﾝ ما أتاﾜـ عヱا مف حديث ل وقوカﾝ: زخرؼ،

فاﾝذي  لّ ا  و اsَص(  إذا ورد عﾞيﾜـ حديث فوجدتـ カﾝ شاケدا مف ﾜتاب اq أو مف قوؿ رسوؿ
. カى بﾝأو カـ بﾜجاء カﾝـ : يا محمد ما جاءؾ مف رواية مف برّ وقوﾞمحمد بف مسﾝ  أو فاجر

أو فاجر يخاﾝؼ اﾝقرآف فا تأخذ بカ يوافؽ اﾝقرآف فخذ بカ ، وما جاءؾ مف رواية مف بر 
ヴ: كعف ابف أبي ي،َ ََُٕٗ سأﾝت أبا عبد اq ُ عﾞيカ اﾝساـ َ عف اختاؼ  (( :فكر قاؿعكق゚ك

 カﾝ ـ حديث فوجدتـﾜيﾞقاؿ : إذا ورد ع ، カثؽ بヱ ـ مف لヴヱوم ، カثؽ بヱ مف カحديث يرويﾝا
 qأو مف قوؿ رسوؿ ا qتاب اﾜ دا مفケلو َص( شا  .( َِٓ((ـ بカ أوﾝى بカجاءﾜ فاﾝذي ا 

                                                 

 .ُُُٓح  ُْٖ/ُاﾟصغير ﾟ｀سيكطي  معاﾟجا ( َِِ  

 .َُُ/  ِٕكسائؿ اﾟشيعة    ( َِّ  
، كيجبر َُٗ/ِٕاﾟشيعة  ، كسائؿِِٔ/ ٔٗاﾟعバمة اﾟمج｀سي ج  -بحار اカダكار  ( َِْ  

ギا ك مكافقتギثرتﾞ حاديثダا ケذガ د بعضカعقؿ  اضعؼ سﾟبر.اﾞダثقؿ اﾟحؽ كاﾟك اギقرآف فﾟكا 

 .َُُ/  ِٕكسائؿ اﾟشيعة: ( َِٓ  
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 إﾟىفي اﾟدعكة َع(ﾞرمギカا ماجاء في بعض خطب ع｀يٌ カذترد في ガذااﾟسياؽ أحاديث عٌدة      
ﾜؿ حارث مبتﾞى في حرثカ وعاقبة  أل إفّ قبؿ عرضギا ع｀يヴ إذ قاؿ:ََ اآراءتحﾞيـ اﾟقرآف كاتギاـ 

 تヱصحوヮ عﾞىواس ربﾜـ،عمカﾞ غير حرثة اﾝقرآف فﾜوヱوا مف حرثتカ وأتباعカ واستدﾝوヮ عﾞى 
 (َِٔ((أケواءﾜـ فيカ  ا، واستغشو واتヴموا عﾞيカ آراءﾜـ أヱفسﾜـ،

 بؿ يجب ط｀بギا فギي اﾟمعيارド  ،اﾞﾟريـ دドドت اﾟقرآفギذケ اﾞﾟ｀مات كاضحة في اドعتماد ع｀ى ف
زيادة ع｀ى ذﾟؾ فإٌف ガذケ اダحاديث تفيد أفٌ اﾟمカحى اﾟدﾟドي اﾟذم カحاケ  كاﾟدドドت،ﾟبقية اﾟمعارؼ 
ﾟمعカى مف اﾟقرآف  كمخاﾟفة معカى اﾟحديث  تحصي｀ヴ؛ إدراヴﾞ أك ففِردان  يمﾞمت ييعدٌ  اﾟقرآف اﾞﾟريـ

 كسكاء في ガذا اダمر ما يفギـ مف يعカي خركج ذﾟؾ اﾟحديث عف اドعتبار ﾟمخاﾟفتヴ اﾟقرآف .
اﾟمفردة اﾟتي أガم｀ギا اﾟع｀ماء، كاقتصركا ع｀ى  أﾟفاظヴما يفギـ مف دドドت أك  اﾟعاـ ﾟ｀حديثاﾟمعカى 
ﾟعاـ ما بيف اﾟحديث كاآيػة؛ في حيف أٌف بحثカا يعتمد أٌكドن اﾟعرض مف خバؿ دﾟドة اﾟمعカى ا

ガفاظ؛ كﾟダحظة ياバمﾟمية  اガثر أﾞダتي اﾟا  يشيراカギガ اギيﾟبحث إﾟمقترح عبراﾟج اギカمﾟفي ، اﾞكي
ـ ؛ ﾟيتـ فギـ دﾟドتギا بمكافقتギا اﾟدﾟドة اﾟقرآカية أك عداﾟ｀فظة في اﾟحديث في ガذا اﾟمجاؿ كجكد ت｀ؾ

  مكافقتギا .
 َص(كيبٌيف عرض اダحاديث أك محاﾞمتギا في ظؿ اドستعماؿ اﾟقرآカي أٌف اﾟرسكؿ اﾞダـر      

ヴؿ بيتガـ ميتكسٌ  َع(كأﾟقرآفكف معاﾟا ヴبカب مف جكاカؿ جاﾞ قية  :فيバخダتشريعية كاﾟعقائدية كاﾟا
ガي バﾞمギـ في  اﾟتي يستعم｀كギカافاﾟダفاظ ؛ تحديدان اﾟجاカب اﾟدﾟドي، ك كمギカا اﾟجاカب اﾟ｀فظي

カفس عカدガـ ب تردفظة اﾟقرآカية ｀ﾟٌف اإكاダحرل أف يقاؿ اﾟقرآف باﾟدﾟドة عيギカا اﾟتي جاءت بギا في 
ف يخرجكا عف ガذا اドستعماؿ ،دﾟドتギا اﾟقرآカية ガيمカة ﾞام｀ة ﾟ｀دﾟドة اﾟقرآカية ذﾟؾ  ريظギ ؛ ما゚ك

 ヴطػػؽ بカ ع｀ى ما َ sرسكؿ اヴﾟكآ ヴع｀ي sاآية:(ص｀ى ا ケما تعٌضد p  ِطُؽ َعِفヱَْوَما َي
كيعカي ذﾟؾ أٌف امتدادان  .(ٓ- ّاカﾟجـ:oَُعD゙َمカُ َشِديُد اﾝُْقَوىِِإْف ケَُو ِإلD َوْحٌي ُيوَحىِاヴَﾝَْوى

فظيان سيﾞكف ﾟ｀قرآف داخؿ  ゚ك  ،اﾟقرآف :ガمابمستكييف  بصدد مدكカةفカحف  اダحاديث،دﾟドيا ن
كسيﾞكف  .ヴأガؿ بيتركل عف عترتヴ في ضمف ذﾟؾ ما ي ؿاカﾟبكية اﾟشريفة، كيدخ حاديثاダك 

، اﾟقرآف カفسヴ كガك ،ﾟمعرفة دドドتギا بعد اﾟطريؽ اダٌكؿثاカيان رآカية طريقا ن ػاستعماギﾟـ اﾟダفاظ اﾟق

                                                 

 .ギカُٕٔج اﾟبバغة :اﾟخطبة  ( َِٔ  
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 كضع معاﾟـ مギカجية ﾟتفسير اﾟقرآف باﾟقرآفカا ガذا ببحثفي سعى إﾟيカ ヴ ماガك اダكؿ  ؽكاﾟطري
َِٕ). 

 اﾝدلﾝة اﾝقرآヱية :

ヴカط｀ؽ مカذم يﾟحى اカمﾟقرآف  إٌف اﾟا ケتجا  بكصفヴ تفسير اﾟقرآف باﾟقرآف يقٌدـ カﾟا تصٌكرا ن
اヱﾝظر إﾝى ََ:ガيك َ اﾟكحدة اﾟبياカية ﾟ｀قرآف ( ػمٌدكカة متﾞام｀ة اﾟدﾟドة سٌماガا بعض اﾟباحثيف ب

ﾝفظية وﾜامية بحيث ل يمﾜف أف ヱفヴـ فقراتカ إل مف خاؿ اヱﾝظر إﾝى  اﾝقرآف اﾜﾝريـ ﾜوحدة
اﾟمバحظ カギガا أف  .(َِٖ((فقراتカحدة اﾞﾝفظية وﾜذﾝؾ إﾝى جميع جميع أبعاد وجواヱب ケذヮ اﾝو 

 عبر يمﾞف أف يصؿ إﾟى معارؼ اﾟقرآف كدドドتヴ( اﾟمتدٌبر ت ع｀ى أف اﾟباحثカَصٌ  متعٌددةآيات 
ع آياتヴ اﾟتأمؿ في أكضح اﾟمكاضع اﾟتي تظギر فيギا اﾟمدكカة اﾟقرآカية متﾞام｀ة اﾟدﾟドة  ؿكتدٌبرガا؛ ゚ك

ヴ تعاﾟىما جاء مف -ياカيةأك مكصكفة بﾞكギカا كحدة ب َيَتَدبDُروَف اﾝُْقْرَآَف َوﾝَْو ﾜَاَف ِمْف  اَأفَ  pق゚ك
ヴ، (ِٖاカﾟساء:ﾜََqِثيًراِعヱِْد َغْيِر اﾝَ カِD゙ﾝَوَجُدوا ِفيカِ اْخِتَاًفا  َأَفَا َيَتَدبDُروَف اﾝُْقْرَآَف p : تعاﾟى  كق゚ك

ـْ َع゙َى ُق゙ُوٍب َأْقَفاヴﾝُا دﾟドة صريحة ع｀ى مقدرة اﾟمت｀قيف  تدドٌف تاف فاآي (ِْمحمد: oُ َأ
اآية دعكة في مقاـ اﾟتحدم  إفٌ  إذ؛ كمقاصد آياتヴ مف غير كساطة اﾟقرآفﾟ｀كصكؿ اﾟى دドドت 

ヅار ظギكفﾞ قرآف مفﾟى. اﾟتعا s؛ اヴتドドبياف دﾟ حاجةﾟعف ا ヴفسカي مستغفو بカقرآﾟٌص اカﾟفا 
اﾟダفاظ أـ ع｀ى مستكل ما يشتمؿ ع｀يド ヴعكج فيヴ سكاء ع｀ى مستكل ، فギك カٌص محﾞـ اﾟبカاء

 مف عقائد كأحﾞاـ كغيرガا . 

                                                 

ﾞكف مفاتيح اヅدراؾ カ｀ﾟٌص اﾟقرآカي عカد اﾟعترة ما  -بحسب حديث اﾟثق｀يف -اﾟمバحظ  ( َِٕ  
َص تأسيس  إﾟى( سعى مف خバؿ ガذا اﾟحديث كأمثاヴﾟ ｀ى اs ع｀يヴ كآヴﾟيعカي أٌف اﾟرسكؿ اﾞダـر

بقة  ابعض بحكثカا اﾟسﾟضماف اﾟفギـ اﾟصحيح ﾟ｀قرآف. كمف カギガا  عم｀カا في   مرجعية أガؿ اﾟبيت
في  ؿيカظر ﾟ｀تفصي( مبدأ عدـ الفتراؽفي اﾟدﾟドة اﾟقرآカية سٌميتヴَ ع｀ى تأسيس فギـ مبدأ مギカجي

رآカية كأحداث يـك ك اﾟدﾟドة اﾟق سقكط اﾟفٌخارة  فرج ダمة محمد َص(َبحث( ،ガذا اﾟمبدأ: 
 اﾟمギدٌمَبحث( .

 .ّٔٔع｀ـك اﾟقرآف : ( َِٖ  
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فギـ  فما داـ  آيات اﾟقرآف؛ カدرة اダحاديث اﾟتي تفٌسر تفٌسرأف كمف カギガا يمﾞف 
اف ヴﾟ حٌظ مف اﾟع｀ـ، أراد ذﾟؾ ﾟمفمتيٌسرا  آيات اﾟقرآف كقد カحت ، فバ ضركرة ﾟتفسيرガا ギٌ`ﾞا ؛゙ك

( ع｀يヴ اﾟسバـَرجاءعف اﾟباقام ギカجية ﾟفギـ اﾟقرآف مギカابカاء م أガؿ اﾟبيت اﾟى بعض أحاديث
ََ :ヴ بمﾜة فسأカﾝ عف مسائؿ فأجابカ فيヴا ، ثـ قاؿ カﾝ ُاﾝباقرَ جاء رجؿ إﾝى أبي جعفربق゚ك

 قﾞت،س ﾜケذا يﾝ قاؿ:اﾝرجؿ : أヱت اﾝذي تزعـ أﾝ カヱيس شئ مف ﾜتاب اq إل معروؼ ؟ 
اq في ﾜتابカ ، مما ل يعﾞمカ اヱﾝاس ،  وﾜﾝف ﾝيس شئ مف ﾜتاب اq إل عﾞيカ دﾝيؿ ヱاطؽ عف

قاؿ : فأヱت اﾝذي تزعـ أﾝ カヱيس مف ﾜتاب اq إل واヱﾝاس يحتاجوف إﾝيカ ؟ قاؿ : ヱعـ ، ول 
فخرج اﾝرجؿ فقاؿ  قاؿ أبو ﾝبيد : فأجابカ بجواب ヱسيتカ.  َاﾝمصُحرؼ واحد فقاؿ カﾝ : فما 

أفا أخبرؾ بتفسيرケا في بطف : ケذا تفسيرケا في ظヴر اﾝقرآف (ع｀يヴ اﾟسバـﾝَي أبو جعفر
ومعاヱي وヱاسخا  وباطヱا،ヱعـ إف ﾜﾝتاب اq ظاケرا  فقاؿ:وﾞﾝقرآف بطف وظヴر؟  قﾞت:اﾝقرآف ؟ 
فمف زعـ  ومحﾜما ومتشابヴا وسヱヱا وأمثال ، وفصا ووصا ، وأحرفا وتصريفا ، ومヱسوخا،
 .( َِٗ((وأﾞケؾ ؾفقد ﾞケاq مبヴـ  أف ﾜتاب

في ガذケ اﾟمدٌكカة اギﾟヅية ﾟبカاء ｀بカة اダساس اﾟ مس｀ؾ (ٕٛاヱﾝساء آية اﾟتدٌبر َ كتس｀ؾ
 تظギر ما يأتي :  اآيةفمعاﾟـ مギカج دﾟドة اﾟダفاظ اﾟقرآカية 

بتدٌبرﾟ  ،ケـ يﾞف ﾞذﾟؾ ﾟما أمر اs سبحاヴカ اカﾟاس  كاドعتيادم؛ ف｀ا يカاヴﾟ اﾟفギـ إٌف اﾟقرآف ممٌ  – ُ
  غيرケ.ف اﾟقرآف مف عカد اド s مف كاﾟتأٌمؿ يギدم صاحبヴ اﾟى ﾞك  اﾟحؽ.فيﾟ ヴمعرفة  ؿكاﾟتأم
اﾟقرآف اﾞﾟريـ ﾞامؿ كمتﾞامؿ مف جميع اﾟجギات ドيقبؿ اドختバؼ كド اﾟتغيير كド اﾟتحكؿ  - ِ

 ドذيب كギتﾟا ドبطاؿ كヅا ドسخ كカﾟا ドكﾟؿ ذﾞميؿ، فﾞتﾟفيا ن  ؾاカ ヴカفي عカمﾟؼ اバختドمف ا
ドمع قاطعان، كﾟك اガا كギカقرآف أف يقبؿ أٌيا ن م｀ﾟ فﾞى يـك يمﾟباقية إﾟدة اﾟخاﾟقيامة.جزة اﾟا  

 اﾟجامع اﾞﾟامؿ إفٌ ガذا اﾞﾟتاب ﾟٌما ﾞاف ﾞامバٌ مف ﾞؿ جギاتﾟ ヴـز أف يﾞكف カازド ن مف عカد  – ّ
غيرケ قريف اカﾟقص تعاﾟى، ك كガك اﾟ،  sصفات اﾞﾟماؿ اﾟذم ド يتصٌكر فيヴ اカﾟقص أبدان 

ٌف اكاドختバؼ؛  ﾞﾟماؿ مギما ب｀غ مف اﾟشأف في فバ يمﾞف أف يصدر مヴカ ما ﾟيس فيヴ ، كا 
 اﾟمخ｀كؽ فギك محدكد .

أف يﾞكف مفِسران カﾟفسヴ كمبٌيカا ن ﾟمعارفヴ مف دكف  ドبٌد مفإٌف ﾞتابٌا ヴﾟ مثؿ ガذケ اﾟخصائص  – ْ
إذ ﾟك ﾞاف محتاجا ن ﾟغيرﾟ ケ｀ـز أف ド يﾞكف اﾟتدٌبر فيヴ مكصバن إﾟى أٌف ガذا  غيرケ؛اﾟحاجة إﾟى 

                                                 

 . ّْحٖباب  َٗ/ﾟِٗمطبكع:،اَٗ/ٖٗ بحار اカダكار ( َِٗ  
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｀ـز  ؛(ََّ(ِٖاカﾟساء: ..qَُأفا يتدّبروف اﾝقرآف:r ع｀يヴ اآيةاﾟقرآف مف اs بخバؼ ما د゚ٌت  ゚ك
أصحابヴ كأガؿ  ةﾟسカأك  )َص｀ى اs ع｀يヴ كآヴﾟاﾟتي جرت ع｀ى ﾟساف اカﾟبيٌ   اﾟقرآف ﾞكف أكصاؼ

 ヴكصؼ. بيتﾟغة في اﾟمباﾟاشتم｀ت ع｀ى ا 
سギا ド مف اآيات カف عبر كمتاحاع｀ى ما تقٌدـ سيﾞكف اカﾟص اﾟقرآカي طٌيعان ﾟ｀بحث اﾟدﾟドي  – ٓ

 خارجギا.
أفٌ  اﾟ｀فظة اﾟقرآカية ستﾞكف بدﾟドة كاحدة أيカما استعم｀ت  اﾟقرآف يعカياドختバؼ عف  カفي - ٔ

كآخر ガك مف اドختバؼ اﾟمカفي بصريح  ،اختバؼ دﾟドة اﾟ｀فظة اﾟقرآカية بيف مكضعك  ،في اﾟقرآف
 اآية.

د يٌ ؤ قٌدـ كتﾟقد صاغ اﾟقرآف طائفة مف اダكصاؼ اﾟخاصة بヴ تカدرج في تأﾞيد ما ت
 اآتية:اダكصاؼ تضمカتギا اآيات  ؾﾟ｀فظة؛ كت｀اﾟخطكة اﾟمギカجية ﾟفギـ اﾟدﾟドة اﾟقرآカية 

  = p  ُفْرَقاِف َفَمْفﾝَْدى َواヴُﾝْاٍت ِمَف اヱَاِس َوَبِيDヱﾞﾝِ ًدىケُ ُقْرَآُفﾝْا カِِزَؿ ِفيヱُِْذي أDﾝُر َرَمَضاَف اヴَْش
゙َْيُصْمカُ وَ  ـُ اﾝشヴْDَر َف ﾜُヱَْد ِمヴِـُ َش ﾜُِب カُD゙ﾝاـٍ ُأَخَر ُيِريُد اDٌة ِمْف َأيDاَف َمِريًضا َأْو َع゙َى َسَفٍر َفِعدﾜَ َمْف

ـْ  ﾜُD゙َعﾝَـْ َو ﾜَُداケَ َع゙َى َما カَD゙ﾝِبُروا اﾜَُتﾝَِة َوDِعدﾝِْم゙ُوا اﾜُْتﾝُِعْسَر َوﾝْـُ ا ﾜُُيْسَر َوَل ُيِريُد ِبﾝُْروفَ اﾜَُتْشo 
 (ُٖٓاﾟبقرة: ُ
=p  َケ Dـْ ِإف ヴُﾝَ Dَحاِت َأفﾝِا Dصﾝِذيَف َيْعَم゙ُوَف اDﾝيَف اヱُِمْؤِمﾝَْي َأْقَوـُ َوُيَبِشُر اケِ ِتيD゙ﾝِ ِديヴُْقْرَآَف َيﾝَْذا ا

 (ٗاヅسراء:َ oَأْجًرا ﾜَِبيًرا

=pَُفوًراヱُ Dـْ ِإل ケُُروا َوَما َيِزيُدDﾜDَيذﾝِ ُقْرَآِفﾝَْذا اケَ ا ِفيヱَْفDَقْد َصرﾝَسراء:ََوヅُْا) 

=p ٍيـٍ َع゙ِيـﾜُِدْف َحﾝَ ُقْرَآَف ِمْفﾝْى اDُت゙َقﾝَ َؾDヱ   (ٔاカﾟمؿ:  qَ َواِ 
 = p ََعِظيـﾝُْقْرَآَف اﾝْي َواヱَِمثَاﾝْاَؾ َسْبًعا ِمَف اヱََقْد َآَتْيﾝََوoَ :حجرﾟٕٖا) 

= p َـْ َيَتذ ヴُD゙َعﾝَ ِؿ َمَثٍؿﾜُ ُقْرَآِف ِمْفﾝَْذا اケَ اِس ِفيDヱﾞﾝِ اヱََقْد َضَرْبﾝَُروفَ َوDﾜِ  ا َغْيَر ِذيFا َعَرِبيヱًُقْرَآ
ـْ َيتDُقوفَ  ヴُD゙َعﾝَ ِعَوٍجoَ :زمرﾟِٕا – ِٖ.) 

  كمف ガذケ اダكصاؼ كصؼ اﾟقرآف باﾟعظيـ كاﾟمجيد: 
 (ِ – ُيس: oَ َواﾝُْقْرَآِف اﾝَْحﾜِيـِ ِيسp قاؿ تعاﾝى: =

  (ُؽ:  oَؽ َواﾝُْقْرَآِف اﾝَْمِجيدِ  p قاؿ تعاﾝى: =

                                                 

 . ُٓٔ- ُّٔكاﾟتأكيؿ  ريカظر ﾟما مٌر  : أصكؿ اﾟتفسي ( ََّ  
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ذﾟؾ فيما يأتي مف مギカجية اﾟبحث في  ؼ تدٌؿ ع｀ى ما ذﾞرカاケ فيماكガي أكصا      سبؽ ゙ك
اﾟدﾟドة اﾟقرآカية كガي تカظر إﾟى اﾟقرآف بما ガك ﾞياف ﾟفظي مٌدكف اﾟذم ガك اآيات اﾟقرآカية 

 اﾟمﾞتكبة.
أガـ مجاドت اﾟبحث  ガكمف اﾟجدير باﾟذﾞر اヅشارة إﾟى تع`ٌؽ اﾟبحث اﾟدﾟドي باﾟダفاظ      

تشﾜّؿ أケـ مستوى أساسي  ااﾝدلﾝية؛ أヴヱّّد اﾞﾜﾝمة اﾝمفردة أケـ اﾝوحدات تعاﾟدﾟドي إذََ
بؿ إٌف اﾟدﾟドييف  ، (َُّ(( ﾞﾝوحدات اﾝدلﾝية حّتى اعتبرケا بعضヴـ اﾝوحدة اﾝدلﾝية اﾝصغرى

، بكصفギا اﾟمجاؿ ( َِّ اﾟمحدثيف يذガبكف إﾟى اختصاص ع｀ـ اﾟدﾟドة بدراسة معاカي اﾞﾟ｀مات
زم ﾟبقية اﾟدドドت   .اﾟم゙ر

يضاؼ ع｀ى ذﾟؾ أٌف اﾟبحث في اﾟدﾟドة اﾟقرآカية ﾟヂﾟفاظ يظギر مستكنل آخر ﾟدﾟドة اﾟダفاظ  – ٕ
ガعربية؛ كﾟة،بقية مستكيات  يمتاز مفمستكل  كاﾟドدﾟذم ك  اﾟمر اダة(  يعٌضداカقرآفَمدٌكﾟكف اﾞ

يباتギا كمقاصد آياتギا تأتي بخاصة  اカي طريؽ اﾞﾟشؼ عف مع مفإبداع إギﾟٌي . ﾟذﾟؾ فمفاتيح ت゙ر
كسيأتي مزيد مف اﾟتفصيؿ (. َغ｀ؽ اﾟمدٌكカةػأم ما سميカاケ ب اﾟمدٌكカة،أﾟفاظギا ضمف أطار ت｀ؾ 

ﾟقطةカﾟا ケذギ.  
ٖ –  ケذガ بحث عفﾟمعتمد في اﾟسياؽ اﾟة،اﾟドدﾟذم  اﾟسياؽ اﾟكف اﾞيجب أف يヴﾞف إدراﾞمف   يم

دكف مف  كمٌ َاﾟ｀فظي ( ギﾟذا فإفٌ  اドعتبار سيﾞكف في اﾟمギカج اﾟمقترح ﾟ｀سياؽ اﾟ｀غ ؛ガذケ اﾟمدٌكカة
فギك  اﾟسياؽ اﾟكحيد اﾟذم تعطيヴ اﾟمدٌكカة ガك ٌف اﾟسياؽ اﾟ｀غكم اﾟمقاـ؛ダسياؽ اﾟحاؿ أك 

يد أﾟفاظギا فギك سياؽ داخ｀يٌ  ド خارجٌي ﾞما ガك سياؽ اﾟحاؿ ؛يصاحبギا  .(َّّ ヴカダ ゚ك
ذا ﾞاカت اﾟمدكカة اﾟقرآカية قد أبرزت تﾞام｀ギا اﾟدﾟドٌي مف خバؿ اآيات اﾟتي تق  ذﾞرガا؛ٌدـ كا 

فカギاؾ طائفة مف اダحاديث اﾟشريفة اﾟتي اشتم｀ت ع｀ى معاف و كمقاصد تسカد اﾟمعاﾟـ اﾟمギカجية 
عف اﾟرسكؿ  مف ت｀ؾ اダحاديث ما جاء إﾟيヴ، اﾟتي カرـك صياغتギا ﾟتأسيس مギカجカا اﾟذم カسعى 

:)ヴﾟكآ ヴع｀ي sَص｀ى ا  اﾞダـر

                                                 

 .ّّع｀ـ اﾟدﾟドة: ( َُّ  
 ع｀ـ اﾟدﾟドة: ( َِّ  

يب؛ ﾟ｀مزي ( َّّ    دمف اﾟممﾞف استعادة ガذا اﾟسياؽ ヴカダ يﾞكف اﾟمحتكل اﾟدﾟドي ﾟ｀جم｀ة أك ﾟ｀ت゙ر
.ヴد سيبكيカجم｀ة عﾟـك اギظر: مفカي 
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 .(َّْ(عربوا اﾝقرآف واﾝتمسوا غرائبカأ= َ

 . ( َّٓ( فإカヱّ عربيّ  قرآف؛اﾝأعربوا = َ 
 َ =カقرآف بعربيتﾝا ( َّٔ( تع゙ّموا اギزؿ بカتي أيﾟا ヴغتﾟ قرآف يتـٌ مفﾟـ اギحديث أٌف فﾟيكضح ا  ド

 .  ة في اﾟتعبير عف مقاصدﾞケكف دقيقتﾟف  مف ﾟغة أخرل
 ويؿٌ  ﾝمف لヴﾜا بيف ﾝحييカ وﾝـ يتدّبرケاُمع｀قان:ُاآياتفي بعض  َ ص｀ى اs ع｀يヴ كآヴﾟ(= كقاؿ

)َّٕ). 
 カاآخرة، وفيمف اﾝدヱيا إﾝى  غ، وبا.. اﾝعمى.وتبياف مف  اﾝضاﾝة،ى مف اﾝقرآف ケدً = َ 

 . ِ( ﾜماؿ ديﾜヱـ
قاﾝة مف اﾝعثرة وヱجاة مف اﾝفتヱة = َ ..وケو ケدى مف اq مف اﾝضاﾝة وتبياف مف اﾝعمي وا 

ما بيف وヱور مف اﾝظﾞمة وشفاء مف اأحداث وعصمة مف اﾜﾞヴﾝة ورشد مف اﾝغواية وتبياف 
  .ّ.(اﾝدヱيا واآخرة وفيﾜ カماؿ ديﾜヱـ...

 َ = カقرآف يصّدؽ بعضﾝببعض بعضًا؛إفّ  ا カذبوا بعضﾜفا ت )ْ. 
واﾝمعرفة  اq،وجؿ عﾞى عبد بعد اإيماف باq أفضؿ مف اﾝعﾞـ بﾜتاب  ما أヱعـ اq عزَ= 

... カﾞبتأوي)ٓ. 
ستطعـ إف ケذا اﾝقرآف حبؿ اq واヱﾝور إّف ケذا اﾝقرآف مأدبة اq فاقبﾞوا مف مأدبتカ ما ا= َ 

اﾝمبيف واﾝشفاء اヱﾝافع عصمة ﾝمف تمسؾ بカ وヱجاة ﾝمف تبعカ ل يزيغ فيستعتب ول يعوج 
 ٔ(..اﾝرد.فيقـو ول تヱقضي عجائبカ ول يخﾞؽ مف ﾜثرة 

    
 كجاء عف اヅماـ ع｀ٌي َع ( : 

 َ =qُسمعت رسوؿ اカﾝوآ カيﾞع qى اﾞي يقوؿ: َصヱوف في جبرئيؿ ف أتاﾜقاؿ : يا محمد سي
فتヱة ، قﾞت : فما اﾝمخرج مヴヱا ؟ فقاؿ ﾜتاب اq فيカ بياف ما قبﾜﾞـ مف خير، وخبر ما  أمتؾ

カ اq أض゙ّ    وケو اﾝفصؿ ﾝيس باヴﾝزؿ...ومف اﾝتمس اヴﾝدى في غيرヮ  بيﾜヱـ،وحﾜـ ما  بعدﾜـ،
                                                 

 ُّٕ/ُ :ياﾟصغير ﾟ｀سيكط ع، اﾟجامّْٗ/ِ :｀حاﾞـ اカﾟيسابكرمﾟ ؾاﾟمستدر  ( َّْ  

 .َْٓ/ ِاﾞﾟافي  ( َّٓ  
 .ٖٗمعاカي اダخبار  ( َّٔ  

 .ْٓٓ/ِمجمع اﾟبياف  ( َّٕ  
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ل تزيفカ اأケواء ول ، وケو حبؿ اq اﾝمتيف ، وケو اﾝذﾜر اﾝحﾜيـ ، وケو اﾝصراط اﾝمستقيـ ، 
 カبسﾞةتヱسﾝـ اأﾝ ذيﾝو اケ ماءﾞعﾝا カヱول يشبع م ،カقضي عجائبヱرد، ول تﾝؽ عف اﾞول يخ ،

تカヱﾜ اﾝجف إذ سمعカ، أف قاﾝوا:إヱا سمعヱا قرآヱا عجبا يヴدي إﾝى اﾝرشد  مف قاؿ بカ صدؽ 
َ...ٚ 

أل  يقوؿ: َـصﾞى اq عﾞيカ وسﾞُسمعت رسوؿ اq  إヱيُ...أما كجاء في سカف اﾟترمذٌم:=
 قبﾜﾞـ،ﾜتاب اq فيヱ カبأ ما  قاؿ:رسوؿ اq ؟  إヴヱا ستﾜوف فتヱة ، فقﾞت : ما اﾝمخرج مヴヱا يا

 ُٛ ﾜذاَ جبار يعصمカوケو اﾝفصؿ ﾝيس باヴﾝزؿ مف ترカﾜ مف  بيﾜヱـ،وخبر ما بعدﾜـ وحﾜـ ما 
اﾝحﾜيـ ، اq ، ومف ابتغى اヴﾝدى في غيرヮ أضカﾞ اq ، وケو حبؿ اq اﾝمتيف ، وケو اﾝذﾜر 

وケو اﾝصراط اﾝمستقيـ ، وケو اﾝذي ل يزيغ بカ اأケواء ، ول تﾞتبس بカ اأﾝسヱة ، ول يشبع 
مカヱ اﾝعﾞماء ، ول يخﾞؽ عف ﾜثرة اﾝرد ، ول تヱقضي عجائبケ ، カو اﾝذي ﾝـ تヱتカ اﾝجف إذ 
 ٜسمعتカ حتى قاﾝوا : إヱا سمعヱا قرآヱا عجبا يヴدى إﾝى اﾝرشد فآمヱا بカ ، مف قاؿ بカ صدؽ...َ

ヴَع｀يヴ اﾟسバـ(:= ُ...واعﾞموا أﾝ カヱيس عﾞى أحد بعد اﾝقرآف مف  كفي ギカج اﾟبバغة كرد ق゚ك
  .ٓٔول أحد قبؿ اﾝقرآف مف غヱى...َ فاقة،
اف  = ヴ:゙ك فإカヱ  اﾝعﾞماء،ُ فإياؾ أف تفسر اﾝقرآف برأيؾ حتى تفقカヴ عف في بعض أجكبتヴ ق゚ك

ﾜما ﾝيس شيئ مف  اﾝبشر،يشبﾜ カاـ  وتأويカﾞ ل اq،رب تヱزيؿ يشبﾜ カاـ اﾝبشر وケو ﾜاـ 
 カقﾞخ،カヴى شيئا مف أفعاؿ  يشبﾝتبارؾ وتعا カﾞفع カؾ ل يشبﾝذﾜ،بشرﾝشيئ مف  ا カول يشب

فا تشّبﾜ カاـ اq  أفعاヴﾝـ،وﾜاـ اﾝبشر  صفتカ،فﾜاـ اq تبارؾ وتعاﾝى  اﾝبشر،ﾜامﾜ カاـ 
 . ُُ(بﾜاـ اﾝبشر فتﾞヴؾ وتضّؿ 

ヴ: َ في ضكء ガذا اﾟحديثك        مف ﾜامﾜ カاـ  ءول يشبカ شياダخير كド سٌيما ق゚ك
 ،كاﾟبバغي ،إﾟى إعادة اカﾟظر في مجمؿ اﾟتح｀يؿ اﾟ｀غكمقائمة يٌتضح أカカا بصدد دعكة  اﾝبشرَ

ي ガج ガي مف خارج معطيات مカا عبرتـٌ فギـ آيات اﾟقرآف  ﾟ｀غة اﾟقرآف ؛ إذ كاダدبي كاダص゚ك
ثىـٌ  ت｀ؾ اﾟمカاガج كمف ﾞف تﾟـ تعبيرガا؛ ك كطرائؽ  ،فギـ バﾞـ اﾟعربجدت ﾟك اﾟقرآف كガي مカاガج أي 

 عمدكا إﾟى إخضاع اカﾟصع｀ماء ガذケ اﾟ｀غة  بؿ إفٌ قكاعدガا كカظرياتギا مقتصرة ع｀ى ﾟغة اﾟقرآف، 
バﾟستعماؿ  カصكص بشرية جمعكガا في ظٌؿ استقراءﾟما ガك أدカى مヴカ، كガي قكاعد اギﾟヅي 

ك افترضカايمﾞف أف يﾞكف ﾞامド バ اﾟ｀غكم اﾟذم أヴカٌ استقراء ﾞامؿ فバ يغٌيرذﾟؾ مف كاقع  ، ゚ك
؛ ع｀ى  ةػﾞكف اカﾟٌص اギﾟヅي قد أيخضع ﾟقكاعد اカﾟصكص اﾟبشرية اﾟتي كضعギا ع｀ماء اﾟعربي
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أٌف バﾞـ اs جاء ع｀ى طرائؽ اﾟعرب في バﾞمギا .كختـ اﾟقائ｀ة : بكل ػدعاﾟبـ مف معرفتカا ػاﾟرغ
ヴ باﾟتحذير مف ذﾟؾ َ   (.  بﾜاـ اﾝبشر فتﾞヴؾ وتضؿّ فا تشّبﾜ カاـ اqاヅماـ ق゚ك

اﾟقكاعد اﾟ｀غكية كغيرガا ﾟـ  ؾ تاـٌ في أفٌ ع｀ى إدرا - ذﾞر ガذا اﾟقكؿカإذ  -كカحف 
كقد عٌبر اﾟعバمة  عヴカ،تكضع إド في ظؿٌ  اカﾟٌص اギﾟヅي ع｀ى أヴカٌ جرل صياغتギا مستغカية 

ヴ:عف ﾟغة اﾟقرآف ﾟقكاعد ع｀ـك اﾟعربية اﾟطباطبائي عف ガذا اドبتعاد  .. أヱؾ إف تبّصرت ُُ. بق゚ك
في أمر ケذヮ اﾝعﾞـو وجدت أヴヱا ヱظمت تヱظيما ل حاجة ヴﾝا إﾝى اﾝقرآف أصا حتى أカヱ يمﾜف 

اﾝصرؼ واヱﾝحو واﾝبياف واﾞﾝغة واﾝحديث واﾝرجاؿ واﾝدراية واﾝفقカ  جميعا:ﾝمتعﾞـ أف يتعﾞمヴا 
وﾝـ يمس  ف،اﾝقرآثـ يتضﾞع بヴا ثـ يجتヴد ويتمヴّر فيヴا وケو ﾝـ يقرأ  آخرケا،واأصوؿ فيأتي 

فﾞـ يبؽ ﾞﾝقرآف بحسب اﾝحقيقة إل اﾝتاوة ﾜﾝسب اﾝثواب أو اتخاذヮ تميمة ﾝأولد  قطE،مصحفًا 
ف. كت｀ؾ ﾟمحة دقيقة ﾟ｀طباطبائي ك ُِ((تحفظヴـ عف طوارؽ اﾝحدثاف.. تبٌيف  تكظيفギا؛ﾟـ يجر  ا 

عمـك اﾟحقؿ مギيمカة ع｀ى ガذケ اﾟقكاعد بقيت  داﾟقرآカي؛ كقمف خارج اカﾟٌص  كضعت أفٌ  اﾟقكاعد
ما قاؿ بعض ي اﾝتي تحﾜـ تفسير اﾝقرآف ケتزاؿ اﾝقواعد  لََ  :اﾟباحثيف اﾟخاص باﾟبياف ゙ك

اﾜﾝريـ ケي تﾞؾ اﾝتي دّوヴヱا اﾝزرﾜشي في ﾜتابカ ُ اﾝبرケاف في عﾞـو اﾝقرآف َ واﾝسيوطي 
وﾝـ تجر تعديات أساسية عﾞى تﾞؾ اﾝقواعد فضًا عف تأسيس  اﾝقرآفَ؛فيُاإتقاف في عﾞـو 

 . ُّ((فヴـ أعمؽ  وتﾜويف  اヱﾝّص،تبارات جديدة يمﾜف اヱﾝفاذ مف خاヴﾝا إﾝى اع

 مヴヱج اﾝدلﾝة اﾝقرآヱية ﾝأﾝفاظ :  
اﾞﾟريـ ثمرة مف  عٌد اﾟقرآف｀حظ في اﾟتأسيس ギﾟذا اﾟمギカج أド ヴカ يمﾞف ﾟعؿ أبرز ما يي  

ممثバن  اقان ﾟغكيان كド يمﾞف عٌدケ اカبث ،ثمار اﾟتطكر اﾟحضارم اﾟذم مٌر بヴ اカヅساف أك عاشتヴ أٌمة
ﾟمرح｀ة مف مراحؿ اﾟتطكر اﾟ｀غكم كاドجتماعي كاﾟعقائدم كاﾟمعرفي ﾟ｀مجتمع في اﾟحقبة اﾟتي 

ヴ.شギدت   اﾟ｀غكم؛ك ﾟسカف اヅبداع ، إٌف اﾟقرآف ガك اヅبداع اギﾟヅيٌ  اﾟخارؽ ﾟسカف اﾟتطكرカز゚ك
قاؿ  اﾟبشرية؛تضيع في ظٌؿ اﾟقكاعد اﾟتي كضعت ﾟتح｀يؿ اカﾟصكص  ドٌ مバحظة يカبغي أガي ك 

َوَما ﾜَاَف ケََذا اﾝُْقْرَآُف َأْف ُيْفَتَرى ِمْف ُدوِف اカِD゙ﾝ َوﾜِﾝَْف َتْصِديَؽ اDﾝِذي َبْيَف َيَدْيカِ َوَتْفِصيَؿ َتعاﾟى:
 (.ّٕيكカس: (َاﾜِﾝَْتاِب َل َرْيَب ِفيカِ ِمْف َرِب اﾝَْعاﾝَِميفَ 

كصفヴ مدٌكカة ギﾟا أカظمتギا إدراؾ ما تقٌدـ اカﾟظر إﾟى اﾟقرآف اﾞﾟريـ ب كيترٌتب ع｀ى
 اﾟخاصة اﾟمتفردة كド يمﾞف أف يتـٌ تح｀يؿ أﾟفاظギا في ضكء قكاعد كأカظمة ガي أقؿ رتبة مギカا ؛

ﾟذا فإٌف اギﾟ ヴقرآف بكصفﾟى اﾟظر إカ ةカمستق｀ة مدٌك،ヴيتﾟバي استقギﾟヅص اカﾟذا اギﾟ مع  سيجعؿ
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عبر مギカج カابع مف ガذケ  اﾟطريؽ إﾟى ذﾟؾ يカبغي أف يﾞكفك  ،إحداث مقاربة ﾟفギـ ガذケ اﾟمدٌكカة
مف خارجٌيان ، ك  ىؿ معطمثٌ يع｀ـك اﾟعربية  مف ىاﾟمدٌكカة ド أف يتـٌ فرضヴ مف خارجギا. فاﾟمعط

 ヴكカتدا゚كياギﾟヅي ギﾟا؛ فギي ثمرة اカﾟظر إﾟى اバﾞﾟـ اﾟذم ﾞاف اﾟعرب  ؼ أف カخضع اカﾟصE ｀ػﾞاﾟت
カتائجヴ  فيسة كدخكؿ اカﾟزاع كاﾟمカاف ،مف شكائب اカﾟقص ذﾟؾ اﾟمعطىمع يشكب  بيギカـ،
خطئ يك ガذا اﾟرأم في مكضع، صيب يعدك أف ي ガドك رأم صاحبヴ أك أصحابヴ، ك ك  .ヴكمカاガج

جتギاد ذケ اﾟع｀ـك بيカيت ع｀ى اギドف ؛ في آخر، بؿ إٌف مجاؿ اﾟخطأ كاﾟصكاب يغيب فيギا
ﾟ؛فردمٌ ا)sا ヴخ｀يؿَرحمﾟكرسابقاكع｀ى حٌد قكؿ اﾞمذﾟدمااカا في عギتي يعتٌؿ بﾟا ヴ｀｀سيئؿ عف ع
カﾟي حك:ََ.اケ حوヱﾝمف ا カتﾞﾞما عﾝ غيري ع゙ّةﾝ حヱيؽ ..فإف سﾝيأت أﾞوؿ فﾞمعﾝبا カرتﾜمّما ذ
  .فギـ バﾞـ اs معطى ガذケ اﾟع｀ـك ﾟإقحاـ كبذا فإヴカٌ مف اﾟتعٌسؼ أف تـٌ  .ُْ(( بヴا

مف اآيات ما يعطيカا معاﾟـ اﾟمギカج  اٌف في ガذケ اﾟمدكカة :اﾟقكؿيカزع بカا ذﾟؾ إﾟى  
 سعي تﾟ ヴ｀كصكؿ إﾟى فギـ اﾟمراد مギカا بمخت｀ؼ طبقاتヴ اﾟدﾟドية،اﾟتي اقتفاء خطكات اﾟذم يجب

 كضع ت｀ؾ اﾟمعاﾟـ ガي اギﾟـٌ اﾞダبر ギﾟذا اﾟبحث .ك اﾟمقدرة اﾟبشرية اヅحاطة بギا؛
 ヴفاظﾟقرآف كأﾟـ تصغإٌف آيات اﾟ اカギガ ヴ  :ب｀غة أخرل غير اﾟعربية، بؿ اﾟذم カريد ق゚ك

قدرتヴ ع｀ى تكظيؼ ガذケ اﾟ｀غة اﾟبشرية ﾟصياغة اﾟقرآف تمٌثؿ في  مظギران مف مظاガر إعجاز إفٌ 
ـْ  لّ َوَما َأْرَسヹَْا ِمْف َرُسوٍؿ إِ ُ قاؿ تعاﾟى: カٌص اギﾟٌي ذم آفاؽ مٌتسعة ヴُﾝَ ُيَبِيَفﾝِ カِِب゙َِساِف َقْوِم

م ﾟـ تزؿ اﾟذ كガك . (ْإبراガيـ:َ(َفُيِضؿE اカُD゙ﾝ َمْف َيَشاُء َوَيヴِْدي َمْف َيَشاُء َوケَُو اﾝَْعِزيُز اﾝَْحﾜِيـُ 
カا سمعカا قرآカان عجبان ؟!.  فاﾟمدٌكカة اﾟقرآカية カٌص عربٌي اﾟダفاظ إギﾟٌي カٌ إﾟكا ك قياﾟجٌف إذا سمعتヴ أف 

يباتヴ ما حٌير  فكاﾟدﾟドة، كظギرماカﾟسج  ギـ،كمギカابعض ت゙ر يبات ﾟـ يسبؽ أف اﾟفتギا  عق゚ك ت゙ر
ﾞتﾟ ) مقٌطعةﾟحركؼ اﾟحرفية َاﾟات اカكﾞمﾟت｀ؾ ا ヴحك صياغتカ ـ مفギكف جزءان أسماع  ヴمف آيات

اﾟتي ﾟفتت اカダظار. زيادة ع｀ى اﾟجاカب اﾟدﾟドي اﾟذم صاغ فيヴ اﾟقرآف دドドتヴ ثـٌ تكجيギギا 
 اكفي اﾟكقت عيヴカ عجزك  ،ا عربيتヴك ﾞカر أف ي ريب في أギカٌـ ﾟـ يستطيعكا ドيريد؛ ك اﾟكجギة اﾟتي 

ما قاؿ عヴカ جعفر اﾟصاد وケو اﾝدﾝيؿ يدّؿ :ََ ؽعف اヅتياف بمث｀ヴ فﾞاف اﾟقرآف باﾟمカ゚زة اﾟع｀يا ゙ك
 . ُٓ((عﾞى خير سبيؿ...

カزكؿ آياتヴ اﾟزماカية كاﾟمﾞاカية ﾟيﾞكف  اﾟقرآف ﾟحظاتزيادة ع｀ى ما مٌر فقد تجاكز 
ِإفケَ Dَذا اﾝُْقْرَآَف َيヴِْدي :َاﾟزمف كقد قاؿ تعاﾟى في شأヴカ فياﾞﾟتاب اﾟذم يمٌثؿ اﾟمخطط اギﾟヅي 

ـْ َأْجًرا ﾜَِبيًراD゙ﾝِِتي ケَِي َأْقَوـُ َوُيَبِشُر اﾝُْمؤْ  ヴُﾝَ Dَحاِت َأفﾝِا Dصﾝِذيَف َيْعَم゙ُوَف اDﾝيَف اヱِسراء: (َِمヅٗا). 
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اﾟقرآカي عبر اﾟمﾞاف كاﾟزماف  اドمتداد اダحاديث اﾟشريفة عفعٌبرت طائفة مف ﾟقد 
 تموت،واآية حية ل  يموت،اﾝقرآف حي ل :((ببقائヴ حيان مف ذﾟؾ قكؿ اﾟباقر َع｀يヴ اﾟسバـ( 

ヱاﾜ وﾞما فﾜ باقيفﾝي جارية في اケ فﾜﾝقرآف ، وﾝت في القواـ ماتوا فمات اﾝزヱ ت اآية إذا
واカヱ  إف اﾝقرآف حي ﾝـ يمت ، :(( (ع｀يヴ اﾟسバـَ كقاؿ أبك عبد اs؛  ٙٔجرت في اﾝماضيف ََ

ﾜما يجرى  يجرى ما يجرى اﾞﾝيؿ واヴヱﾝار ، وﾜما تجرى اﾝشمس واﾝقمر، و يجرى عﾞى آخرヱا 
ية تكٌضح أٌف سبب اカﾟزكؿ غير حاﾞـ ع｀ى . ك ُٕ((عﾞى أوヱﾝا يكف قاعدة أص゚ك صاغ اダص゚ك

ギـ: اآية،دﾟドة  ( سبب اヱﾝزوؿ.فاﾟكقائع َُٖ(اﾝعبرة بعمـو اﾞﾝفظ ل بخصوص اﾝسببَكガي ق゚ك
 اآيات كمقاصدガا .ت｀ؾ دﾟドة اﾟتي カ゚زت اآيات ع｀ى أثرガا ド تقٌيد 

       ﾟドدﾟج اギカـ مﾟط｀ؽ في تأسيس معاカبحث يﾟتح｀يؿ إٌف اﾟظمة اカقكؿ بأٌف أﾟية مف اカقرآﾟة ا
كبخاصة اﾟدﾟドٌي  -أドٌ تقحـ في اﾟتح｀يؿ اﾟ｀غكم ب، فيجكضعت ﾟفギـ バﾞـ اﾟعربإカما اﾟ｀غكم 

ヴカصرفي أك  -مﾟا اガى جذرﾟفظة إ｀ﾟبحث يتكقؼ عف إرجاع اﾟا فاカギガ قرآف؛ كمفﾟغة ا｀ﾟ
 تأﾟفاظ اﾟقرآف ذافظة مف أف ﾞؿ ﾟ -ابتداءن  -اﾟ｀فظة، كيرلاﾟمعجمي عカد اﾞﾟشؼ عف دﾟドة 

ドةدﾟ ا  فمستق｀ة عガي مستق｀ة عف غيرガ ت، بؿドドفاظأقرب  دﾟダا اشتقاقان . اギيﾟي إカكاع
بﾞكギカا دﾟドة مستق｀ة أギカا غير مرتبطة بتحٌكドت اﾟجذر اﾟ｀غكم ﾟمادتギا اﾟمعجمية カカダا カتحٌدث 

مستكيات استعماギﾟا أك عف دﾟドة خاصة ﾟヂﾟفاظ اﾟقرآカية فاﾟダفاظ ستﾞكف في مستكل آخر مف 
ﾟر في اギتي تظﾟفظة ا｀ﾟ غكية｀ﾟة اﾟドدﾟى ، فبعد اカمع｀ﾟ اギ｀قカة مﾟドدﾟا اギبカى جاﾟعجـ كا   

اﾟعرفية، تأتي اﾟدﾟドة اドصطバحية، كقد تﾞكف متعدٌدة ع｀ى حسب اﾟمجاドت اﾟع｀مية اﾟتي ترد 
ف اﾞﾟريـ، كガي دﾟドة فيギا، تأتي اﾟدﾟドة اﾟقرآカية اﾟتي استعم｀ت فيギا ت｀ؾ اﾟ｀فظة في اﾟقرآ

ـ  خاصة.عمؿ اﾟمفسركف ع｀ى إدراギﾞا ﾟفギـ ما أراد اギカﾞﾟ ،sـ س｀ﾞكا طرائؽ شتى ﾟتحصي｀ギا.゚ك
يخ｀صكا في اﾟتكجカ ヴحك تفسير اﾟقرآف باﾟقرآف ،ﾞما أف مف س｀ヴﾞ في بعض تفسيراتﾟ ヴـ يبٌيف 

 تفسيرا ゾﾟية بأختギا .     اﾟخطكات اﾟتي يجب أف تتبع ﾟيﾞكف اﾟتفسير 
مع اヅطار اﾟتدكيカي كガك ما يカسجـ  اﾟجاカب اﾟ｀فظيب عカايةاﾟفي بحثカا  ي｀حظا تقٌدـ ممٌ ك 

تظギر اﾟ｀فظة بكصفギا ガيأة ﾞتابية مرئية ك  ،ﾞﾟتاب اs تعاﾟى اﾟمرتﾞز ع｀ى اﾟجاカب اﾞﾟتابي
اﾟقرآカية ガي في مギカج اﾟدﾟドة اﾟ｀فظة صرفية. بمعカى أٌف ド بكصفギا بカية معجمية أك  كمقركءة،
تابية تشمؿ اﾞﾟ｀مة ﾞما يعرفギا أガؿ اﾟ｀غة ﾞت｀ة ﾟفظي  مع ﾞؿ ما يتصؿ بギا مف ﾟكاحؽة ゙ك
سيﾞكف مما كダجؿ ذﾟؾ  اﾟ｀غة؛فاﾟ｀فظة اﾟقرآカية تخت｀ؼ عف اﾞﾟ｀مة أك اﾟ｀فظة عカد أガؿ  كسكابؽ.

 اﾟذم كردت فيヴ . اﾟقرآカية مستكحاة مف اﾟسياؽ اﾟ｀فظي كضع حدكد ﾟ｀فظة  يعتカي بヴ اﾟمギカج ガك
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ة ダاﾟمقترح إٌف مギカج اﾟبحث   َدﾟドةعبرف يؤسس رؤيتカ｀ﾟ ヴٌص اギﾟヅي ガك محا゚ك
أكؿ  ذﾟؾ ダٌف اﾟダفاظ ガي اﾟكحدات اﾟدﾟドية اﾟصغرل في ガذケ اﾟمدٌكカة فギي ك  اﾟقرآカية؛اﾟダفاظ( 

مف اﾟكظيفة اﾟتي أيカزؿ اﾟقرآف  カガاﾟمت｀قي ايتضح أثر ى اآية، ك معカما يتـٌ ﾟ｀مت｀قي إدراヴﾞ مف 
 :قاؿ تعاﾟى اﾟ sعبادケ ؛أراد ي اﾟتダج｀ギا كガي اギﾟداية 

ُ َﾝ Dَحاِت َأفﾝِا Dصﾝِذيَف َيْعَم゙ُوَف اDﾝيَف اヱُِمْؤِمﾝَْي َأْقَوـُ َوُيَبِشُر اケِ ِتيD゙ﾝِ ِديヴُْقْرَآَف َيﾝَْذا اケَ Dـْ ِإف ヴُ  َأْجرًا
ギا أف تギديヴ ت｀ؾ اآيات إﾟى اﾟطٗاヅسراء: َ (ﾜَِبيًرا ريقة (.كガي ガداية متعٌددة اﾟجكاカب، أ゚ك

اﾟصحيحة ﾟفギـ دドドت أﾟفاظギا اﾟمفردة، أم مギカج ﾟدﾟドة اﾟダفاظ اﾟقرآカية.كمギカا إﾟى غيرガا مف 
  اﾟدドドت كاﾟمقاصد.   

 معاﾝـ اﾝمヴヱج اﾝجديد :
يتأسس مギカج اﾟدﾟドة اﾟقرآカية ﾟヂﾟفاظ ع｀ى اカﾟظر اﾟى اカﾟٌص اﾟقرآカي بكصفヴ مدٌكカة         
تختصرケ فﾞرة اﾟتحدم في اヅتياف بمث｀ヴ أك ببعض محﾞمان  غكيان ﾟ تمت｀ؾ ガذケ اﾟمدكカة カظامان  ﾟغكية،
يب َ في أبعاد ذﾟؾ اヅحﾞاـتتج`ٌى مヴカ؛ ك  صياغة اﾟجمؿ أم: في اختيار اﾟダفاظ، ك اヅفراد كاﾟت゙ر

 اﾟسكرة ﾞام｀ة . إﾟى( كصكドن اﾟمتعٌددة ةياﾟدギ ﾟドامستكياتك  كاآيات كترابطギا
اﾟ｀بカة اﾟدﾟドية أشار إﾟيヴ اﾟ｀غكيكف اダقدمكف بكصفギا مما ｀ى カحك خاص إٌف اﾟعカاية باﾟダفاظ ع

ى بカ مف  يستغؿأوؿ ما ُيحتاج أف  : ُُيو قكؿ اﾟراغب اダصفギاカكفي ذﾟؾ يرد  カ｀ﾟص؛ اダ゚ك
معاヱي  ؿاﾝمفردة، فتحصيومف اﾝعﾞـو اﾞﾝفظية تحقيؽ اأﾝفاظ  اﾞﾝفظية،عﾞـو اﾝقرآف اﾝعﾞـو 

ف يريد أف يدرؾ معاヱيﾜ カتحصيؿ اD゙ﾝِبف ػوف ﾝممفردات أﾝفاظ اﾝقرآف في ﾜوカヱ مف أوائؿ اﾝمعا
اﾝقرآف فقط،  في ﾜوカヱ مف أوؿ اﾝمعاوف في بヱاء ما يريد أف يبヱيカ، وﾝيس ذﾝؾ ヱافعًا في عﾞـ 

 カوزبدتカ، وواسطتاﾝقرآف ケي ﾝُبﾜ Eاـ اﾝعرب  اﾝشرع فأﾝفاظعﾞـ مف عﾞـو  بؿ ケو ヱافع في ﾜؿ
カرائمﾜوヴيﾞماء في اعتماد ا، وعﾜحﾝاء واヴفقﾝـاヴامﾜحك .ٜٔ…))أحカ ヴمتكجﾟص اカﾟمية اガمع أ

في اヅطار اﾟعاـ ﾟ｀بحث  بياف قيمة اガドتماـ باﾟダفاظ، فإカカا カカٌكケ بヴ إﾟى أٌف مカحى اﾟبحث يカدرج 
ف ﾞاف سعيヴ اﾟى إحداث مفارقة معヴ في فギمﾟ ヴ｀دﾟドة اﾟقرآカية، كطريقة تحصي｀ギا.     اﾟقرآカي ، كا 

カسبة ﾟغيرケ باﾟاﾟダفاظ ع｀ى カحك ガك اヅعجاز  تعماؿاﾟقرآف في اس في اヅحﾞاـيتج｀ى  ك      
اカسجاـ اヅحﾞاـ  اﾟمخ｀كقيف؛ كمف ガذاعمؿ اﾞﾟتب اﾟسماكية اダخرل فバ عف غيرガا مف مف 
طائفة مف اﾟمصاحبات اﾟ｀فظية اﾟتي  اﾟبيئة اﾟ｀غكية ﾟ｀فظة ガي: ك  ،داخؿ بيئتギا اﾟ｀غكية اﾟ｀فظة

ドتتعاضد دﾟ فظية كاضحةﾟ ر ع｀ى صكرة تجمعاتギا تظギتド عاـ فيﾟى اカمعﾟرسـ اﾟ ية أكゾ
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أٌف ﾞﾟٌؿ مكضكع بカية تكزيعية مﾞٌكカة مع بعض اﾟダفاظ  ك ظギر عカد تطبيؽ ガذا اﾟمギカج ﾟ｀سكرة،
صبح يي إﾟى مرتبة تصاحب ذﾞر ذﾟؾ اﾟمكضكع  ت｀ؾ اﾟتي مف مجمكعة اﾟダفاظ اﾟمترابطة دﾟドيان 

كقد يﾞكف مثؿ ガذا غيرヴカ .ケ دكف مكضكع بعيمرتبط بدﾟيバن ع｀ى أٌف اバﾞﾟـ  - ما ةذﾞر ﾟفظ
 اﾟ｀فظة.ﾟيヴ إاﾟمカزع في استعماؿ اﾟダفاظ عامバن فاعバٌ في تحديد حقؿ اﾟدﾟドة اﾟذم تカتمي 

مギカجية آﾟية  تﾞكف ثمرة ﾟ｀مギカج اﾟجديد カعتمد،ك إカカٌا في سبيؿ اﾟكصكؿ اﾟى カتائج يعتٌد بギا     
ﾞتكبة، أراガا أﾞثر جدكل في اﾟبحث كガي طريقة إجرائية ﾟفギـ اカﾟصكص اﾟم ( غﾞؽ اﾝمدّوヱةガَي 

اصة مف مثؿ ガذا اカﾟٌص بخ -اﾟتي تصاحب فギـ اカﾟٌص ع رفض اダفﾞار اﾟمسبقة مﾟتكافقギا 
اﾟمدٌكカة  ؿاخدما ガك ة ترتﾞز ع｀ى ガي آﾟيٌ ك  -カصكص أخرل ギﾟا ما يمٌيزガا مف غيرガااギﾟヅي ، ك 

ダ بكٌيان أك حديثانカ خارج حديثانﾟذا اガ افﾞ ف ガؿ اﾟبيتَع(؛ إカカٌا بصدد ド ما ガك خارجギا، كا 
غيرケ  إﾟىتخٌص カصان ،أبدعヴ اﾞﾟامؿ اﾟمط｀ؽ في ﾞماヴﾟ اﾟذم ド يحتاج  مギカجية ﾟ｀قراءة كاﾟتح｀يؿ

اﾟقرآف مف تدٌبر  إعجازカدرؾ ﾞيفية  أف اﾟمستغカي بذاتヴ عف مخ｀كقاتヴ.كمف اﾟمع｀ـك أカカا يجب
يس مف إخبار اﾟرسكؿَص( إياカا بذﾟؾ.    اﾟقرآف ، ゚ك

اヅفバت مف أية دكافع فﾞرية أكعقيدية تجعؿ اﾟمدٌكカة  إﾟىٌكカة باﾟباحث يカزع غ｀ؽ اﾟمد
فتﾞكف قراءة اカﾟٌص اﾟمقٌدس سبيバن ﾟخدمتギا ド أف يﾞكف اダمر بخバؼ قرأ في ضكء ت｀ؾ اﾟدكافع تي 

  ذﾟؾ؛ فバ يﾞكف ガمギا ما أراد اs إドٌ باﾟقدر اﾟذم يخدمギا ﾟتحقيؽ أغراضギا .
اﾟحرص ع｀ى إبراز اﾟمカحى اﾟذم عزز سيعمؿ بヴ اﾟمفسر مع اﾟقرآف يإٌف غ｀ؽ اﾟمدٌكカة اﾟذم     

استثمرケ اﾟقرآف مف اﾟعربية ﾟيﾞكف ヴﾟ شبﾞة مف اﾟダفاظ ギﾟا دドドتギا اﾟخاصةن، إف غ｀ؽ اﾟمدٌكカة 
اﾟقطع اダثرية مف  عاآثار م بتعامؿ عاﾟـ ما يﾞكفتعامバن أشبヴ  ةاﾟمﾞتكب كصتعامؿ مع اカﾟصي

ﾝيس ﾝدى عاﾝـ اآثار ケذا ﾝتحديد ケوّية ذﾝؾ اأثر اﾝحضارية ودلﾝتカ  ُُإذاﾟحضارات اﾟقديمة 
إل ヱظرتカ اﾝفاحصة إﾝيカ فيبحث فيما اشتمؿ عﾞيカ مف خطوط أو زخارؼ وفي اﾝمادة اﾝتي 
 Dـ صヱع مヴヱا وفي ケيأتカ اﾝخارجية.مع اأخذ بヱظر العتبار اﾝمﾜاف اﾝذي وْجدヮ فيカ.ومف ث

ﾞﾝحضارة    يرسـ ヱﾝا صورة تمثؿ اﾝجواヱب اﾝمختﾞفةأف -في ضوء خبرتカ اآثارية-يستطيع
اﾝتي أبدعت تﾞؾ اﾝزخرفة أو ﾜتبت ذاؾ اﾝُرقـ أو صヱعت ذاؾ اﾝخاتـ وبحسب ما يزّودヮ بカ ذﾝؾ 
 カجヴヱبحرفية م カﾜذا اأثر بؿ إّف تمسケ مف カيﾞع カﾝ يؿﾝأف يدعي شيئًا ل د カﾝ يسﾝ اأثر.إذ

ﾝبما توصؿ إ カثقتﾝ ذا يعّد عامًا فّعاًلケカي ))َِ. 
 كحيادية ؛  ﾟقراءة غير مカحازة  اآثارم  أف カستمٌد ركحية ガذا اﾟمギカجカتكخى カギا ガفカحف       

 ド اカカダ ابضカ ٌصカ ヴカٌダ قطعة أثرية بؿ ヴريـ بكصفﾞﾟقرآف اﾟى اﾟظر اカカ،حياةﾟريد أف  باカك
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أٌف  إﾟى ةر اأش ؽカﾟا، كسبأفﾞارカا كتصٌكراتカا اﾟتي أسسカاガا  カقحـ ع｀يヴ مف غير أفيカا ما ﾟديヴ طيع
، فيﾞكف أثرا ﾟت｀ؾ اﾟتي ﾞتب ب｀غتギا ﾟ｀حضارة أك فيギا カزؿأي  تابعان ﾟ｀حظة اﾟتي اﾟقرآف ﾟـ يﾞف مカجزان 

 كاﾟحضارات.  ダزمافاﾞﾟٌؿ ٌض ギﾟٌي محإبداع إガك  ؿاﾟحقبة؛ ب
عカد  يقؼ  ؛ إذﾟى ﾟغة اﾟقرآف يمﾞف أف يعطيカا カتائج دقيقةا  رم في اカﾟظر اガذا اﾟمカحى اダث      

ﾞاギتﾟドشؼ دﾞﾟ اギカفظة مﾟ غكية ،ٌؿ｀ﾟا اギا في بيئتガا كبياف أثرギカا، كمギتي تصحبﾟفاظ اﾟダكما ا ،
جميعان تمٌثؿ سياؽ اﾟ｀فظة اﾟ｀غكمَاﾟ｀فظي(  ガذケَحركؼ اﾟمعاカي ( ك  اﾟダفاظ اﾟرابطة بيف اﾟحركؼ

 اﾟذم يدخؿ في مギカجカا ガذا بكصفヴ عカصران مギمان مف عカاصر فギـ اﾟدﾟドة اﾟقرآカية.
ﾞشؼ تتبع اﾟعバقات بيف اﾟダفاظ عف شبﾞة متعددة اダطراؼ كمتعٌددة اダتجاガات يعسر ي    

ى ドقتراح ガذا カٌ إع｀ى اﾟباحث متابعتギا في حدكد مكضكع بحثヴ َبخاصة  カا في اﾟمراحؿ اダ゚ك
صكرة كاضحة  إعطاءسギـ في تأٌف ﾞثرة اﾟبحكث في ガذا اﾟجاカب س يما يعカ ُِتطبيقヴ(ك اﾟمギカج 

استطيع أف اٌدعي أٌف اカﾟتائج اﾟتي أفرزتギا اﾟبحكث اﾟمカجزة في  ﾟ ドذا اﾟقرآカية؛اظ ﾟفギـ دﾟドة اﾟダف
 مفاﾟباحث  مﾞففي ت｀ؾ اカﾟتائج ما ي إفٌ  بؿ اﾟصحة،كمط｀قة  ،ضكء ガذا اﾟمギカج カتائج ギカائية

اعتبارات أخرل  فيكカعيد اカﾟظر  ،يجب أف カعيد اカﾟظر في مجمؿ فギمカا ゾﾟيات اﾟقرآカية カヴٌ إاﾟقكؿ 
 ذﾟؾ اﾟتدٌبر اﾟذم ديعيカا اﾟيﾟ .ヴ｀قرآف،فيカا عカد تدٌبرカا تتحﾞـ 

غﾞؽ ٌف اﾟبحث اﾟقرآカي في ظٌؿ َأ｀فت カظر اﾟباحث カギガا ظات اﾟتي تي ك مف اﾟم｀ح
بؿ تمتٌد معヴ اﾟى ﾞٌؿ جاカب مف  حسب؛( ド تقتصر カتائجヴ ع｀ى اﾟجاカب اﾟ｀غكمٌ  اﾝمدّوヱة
كاﾟعمؿ أギا اﾟقرآف كعمؿ ع｀ى تأسيسギا كاﾟى ﾞٌؿ سمة حضارية أشار اﾟي ،اﾟمخت｀فة اﾟحياة جكاカب

ギカمﾟا، فاギية مصدر جبカقرآﾟة اカمدٌكﾟجديد يجعؿ اﾟب اカجكاﾟحك ت｀ؾ اカ كؿダا ヴدايتガ اギカكم ،
ﾟمعاﾟـ ـاギفﾟ ج جديدギカتأسيس مﾟ جيةギカمﾟك اガ ダقرآف اﾟفاظ اﾟت أドドدﾟ ُن  .اﾞﾟريـﾞثر دقةن

ﾝدلﾝج اヴヱمﾝـ اﾝقرآف يّ معاﾝفاظ اﾝأ    : 
ﾟمعاﾟجرائيةتت｀خص اヅجية اギカمﾟباحث ـ اﾟمفٌسر،أك اﾟتي ع｀ى اﾟخطكات اﾟا اギي بカَأع 

 يأتي:ﾟبياف اﾟدﾟドة اﾟقرآカية بما كفقギا (  ىفي اﾟدﾟドة اﾟقرآカٌية اﾟسير ع｀
اﾞﾝفظية اﾞﾝفظة اﾝقرآヱية اﾝمفردة بوصفヴا اﾝوحدة  باتجاヮفي ケذا اﾝمヴヱج  الケتماـيヱصّب   -ُ

اﾟمفتاح ﾟمعرفة اﾟدドドت اダخرل  بكصفギااﾝقرآヱية.ة اأساسُ اﾝصغرىَ في اﾝمدوヱ واﾝدلﾝية
يب أـ دﾟドة اآية أـ دﾟドة اカﾟٌص .  في ذﾟؾسكاء  ،  دﾟドة اﾟت゙ر
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تسﾞؾ اﾞﾝفظة اﾝقرآヱية في اﾝمراحؿ اأوﾝى مف تطبيؽ ケذا اﾝمヴヱج مسﾞؾ اﾝوحدة اﾝمستق゙ّة  -ِ
جذر اﾟ｀غكم ؛ثـٌ بخاصة مع ت｀ؾ اﾟダفاظ اﾟتي تشترؾ معان باﾟ ودلﾝة، شتقاقااعف غيرケا 

تأتي اﾟمرح｀ة اﾟثاカية مف اﾟبحث كتبدأ بعد معرفة اﾟدﾟドة اﾟقرآカية ﾟتحﾞـ بمدل اドقتراب 
كاドبتعاد بيف دドドت ت｀ؾ اﾟダفاظ. زيادة ع｀ى ذﾟؾ فإٌف ガذケ اﾟمرح｀ة تﾞشؼ مدل اドفتراؽ 

ة تعٌد اﾟمعجميٌ  أٌف اﾟدﾟドة ؾتكافقギما، ذﾟبيف اﾟدﾟドتيف اﾟقرآカية كاﾟمعجمية َاﾟ｀غكية ( كمدل 
يٌ  اساダس  مف دكف أف تتحﾞـ بギا. اギﾟヅيةاﾟدﾟドة اﾟجديدة داخؿ اﾟمدٌكカة ﾟحمؿ اﾟ｀فظة  اダ゚ك

 فعفاّف ﾜّؿ ﾝفظة تتحّدد ケيأتヴا باカﾟظر إﾟى ما جاء في اﾟمع｀ـ اﾟثاカي مف معاﾟـ مギカجカا  -ّ
مفギكـ ة فظة اﾟقرآカي｀ذﾟؾ أٌف اﾟ ى؛ كمعカجذرケاصيغتヴا اﾝمستعمﾞة في اﾝقرآف لمف  طريؽ

كمギカا كما اٌتصؿ بギا مف سكابؽ أك ﾟكاحؽَ ،كاﾟصيغة اﾟصرفية، جمع اダصؿ اﾟ｀غكمي
تثカية أك اﾟجمع ﾟسカدت اﾟيギا كعバمات اﾟتأカيث أك اأي اﾟتي  راﾟمتص｀ة كاﾟمカفص｀ة، كاﾟضمائ

 -أﾟفاظ استعم｀ت في اﾟقرآف (كガيَحزب كاﾟحزبيف كاダحزاب :ﾟفاظأٌف إع｀ى ガذا ف(.كカحك ذﾟؾ
ذﾟخرلأى يخٌصギا ドتشترؾ بヴ مع ﾟفظة عカمギカا بم جاءت ﾞؿٌ  َ  أﾟفاظ:اﾟحاؿ في  ؾ، ゙ك

تاب كاﾟقرآف كقرآف كاﾟفرقاف كاﾟذيف  اﾟظ｀ـ كاﾟظاﾟمكف كاﾟمتشابヴ كاﾟمتشابギات كتشابヴ كاﾞﾟتاب ゙ك
 آمカكا كاﾟمؤمカكف كاﾟذيف ﾞفركا كاﾞﾟافركف، كغير ذﾟؾ (

ف بمヱزﾝة اﾞﾝفظة اﾝمفردة اﾝتي تمتﾞؾ اﾝمفردة فيﾜوヱا ﾜثر مسﾞؾ اﾞﾝفظةأ أوف اقد تسﾞؾ ﾝفظت -ْ
آخركف ك  ،سيبكيヴ رآケما ر ガذا اダمقريب مف ك  ヴا،عف اﾞﾝفظتيف اﾝمﾜوヱتيف ﾝ ةمستق゙ّ دلﾝة 
كقد تبカٌت بعض اカﾟظريات أٌف اドسـ اﾟمضاؼ كاﾟمضاؼ اﾟيヴ بمカ゚زة اﾞﾟ｀مة اﾟكاحدة  مف

تギا:ََ وحدتيف  تعماؿ اساﾟدﾟドية مثؿ ガذا في اعتمادガا ع｀ى اﾟسياؽ اﾟ｀فظي، كمق゚ك
في اﾟقرآف كذﾟؾ . ِِ((استعماヴﾝما عادة مرتبطتيف اﾝواحدة باُأخرى-معجميتيف مヱفصﾞتيف

ر أيضا: في ガذا اヅطا يأتيك  ؛اﾟحديثك حزب اs كحزب اﾟشيطاف كحديث اﾟجカكد  カحك: مف
ف｀ﾞٍؿ دﾟドة مخت｀فة  ،اﾟمكصكؿ مع ص｀تヴ مف カحك : اﾟذيف آمカكا كاﾟذيف ﾞفركا اドسـ عバقة

يف  ، ف دﾟドة اﾟمؤمカيف كاﾞﾟافريفع كا عف اﾟيギكد كاﾟمش゙ر ذﾟؾ اﾟذيف ガادكا كاﾟذيف أش゙ر ゙ك
 ف شاء اs تعاﾟى.إا ستﾞشؼ عヴカ اﾟبحكث اバﾟحقة مٌ ؛مكغيرガا 

ﾝيカ إعاقات أخرى مف ヱحو عاقة اسـ اإشارة مع اﾝمشار اﾝسابؽ  تدخؿ في ضمف اﾝمعﾞـ -ٓ
 اسـ غير  اﾟقرآف مفقباﾟة ﾟفظة  َ ガذا اﾟقرآف(كカح فم ،وعاقةاﾝتبعية بيف اﾝتابع واﾝمتبوع

عف دﾟドة  كيكـ عظيـ كيـك أﾟيـ كعذاب مギيف كاﾟعذاب اﾟمギيف فدﾟドتギا تخت｀ؼ اヅشارة، 
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゙ٌرةفي ガذケ اﾟمرح｀ة –رخذ باドعتباأمعカى ذﾟؾ أカカٌا カكاﾟعذاب. ﾟفظة اﾟيـك  اﾟقكؿ بكجكد  –اﾟمب
 اﾟكاحدة.ظة مر゙ٌب مﾞٌكف مف ﾟفظتيف أك اﾞثر يس｀ؾ مس｀ؾ اﾟ｀ف

يسري اﾝقوؿ اﾝذي جاء في اﾝَمعﾞَميف اﾝسابقيف عﾞى تﾞؾ اأﾝفاظ اﾝتي يتعﾞؽ بعضヴا ببعض  -ٔ
 . ِّ...ケََْؿ َيヱُْظُروَف ِإلD (: اﾝقرآヱيمف ヱحواﾝترﾜيب في ترﾜيبات جمﾞية 

إّف ﾜﾝؿ ﾝفظة سماتヴا اﾝممّيزة اﾝتي تعطيヱا دلﾝة عﾞى ヱحوٍ  دقيؽ وتتمّثؿ تﾞؾ اﾝسمات في  -ٚ
                مايأتي:

 اﾟ｀غكم.كتتمٌثؿ في دﾟドة اﾟ｀فظة في اダصؿ  :اﾝمعجميةاﾝسمات  -أ
ركؼ اダصؿ ﾟحكガي اﾟمتأتية مف اﾟصيغة اﾟصرفية اﾟتي カسجت بギا ا:اﾝبヱائيةاﾝسمات  -ب

  اﾟقرآカية.ﾟ｀فظة 
ﾟダفاظ اﾟمجاكرة اتظギر ガذケ اﾟسمات مف خバؿ عバقات اﾟ｀فظة مع  :اヱﾝحويةاﾝسمات  -ج

バعﾟجم｀ة أك ضمف اﾟيب.قات داخؿ ا  اﾟت゙ر
 ドسٌيما اﾟ｀فظة؛اﾟسياؽ اﾟ｀فظي أك اﾟ｀غكم ﾟت｀ؾ  فيكガي اﾟتي تظギر  :اﾝسمات اﾝسياقية -د

 ガذا تطبيؽ ح｀ةر م رظギستي .ك قتراカات ( اﾟ｀فظيةヅبمجمكعة مف اﾟمصاحباتَ ا اドقترافسمات 
عؿٌ  .في تحديد اﾟدﾟドة ガذケ اﾟسمات ﾞٌؿ مفأثر  اﾟمギカج   تعٌد اﾞダثر أガميةガذケ اﾟسمات  ゚ك

 اﾟقرآف.ﾟتحديد اﾟدﾟドة اﾟتي استعم｀ت بギا في 
ﾝأﾝفاظ  اﾝدلﾝة مف بヱظر العتبار يضع أمامヱا مستوى ヱفة اﾝذﾜرأخذ اﾝسمات اآ إفّ      
ما ك .تاـز اﾞﾝفظة أيヱما استعمﾞت في اﾝقرآفاﾝتي اﾝدلﾝة  ケيو ،اﾝقرآヱية عﾞيカ اﾝدلﾝة ヱطﾞؽ

أمر غير مقبكؿ بحسب ما  فギك ،كف مف تعدد دﾟドة اﾟ｀فظة اﾟكاحدةيذガب إﾟيヴ اﾟ｀غكيكف كاﾟمفسر 
في آية  كرد بما اﾞﾟريـاドختバؼ اﾟذم カفاケ اs تعاﾟى عف ﾞتابヴ تقٌدـ ؛ ダٌف اﾟتعدد カガا ガك مف 

؛ ｀فظة اﾟكاحدة ガك مف عدـ اドختバؼاﾟدﾟドة  تعدد كド احسب أحدا يقكؿ إفٌ ، (َِٖاカﾟساءر اﾟتدبٌ 
 ٌド  ؟!.  تバؼ إذفاドخ فما ガك كا 
ヴ  اﾟمجاؿ اﾟمذﾞكرمفكتضٌمف اﾟقرآف آيات و عٌدة في           تعاﾟى:ذﾟؾ ق゚ك
ُ َﾝ Dَحاِت َأفﾝِا Dصﾝِذيَف َيْعَم゙ُوَف اDﾝيَف اヱُِمْؤِمﾝَْي َأْقَوـُ َوُيَبِشُر اケِ ِتيD゙ﾝِ ِديヴُْقْرَآَف َيﾝَْذا اケَ Dـْ ِإف ヴُ  َأْجرًا

 .(ٗ:اヅسراء(ﾜََِبيًرا
ـْ َيَتَذDﾜُروفَ َوﾝَقَ ُ ك ヴُD゙َعﾝَ ِؿ َمَثٍؿﾜُ ُقْرَآِف ِمْفﾝَْذا اケَ اِس ِفيDヱﾞﾝِ اヱَا َغْيَر ِذي ِعَوٍج  ِْد َضَرْبFا َعَرِبيヱًُقْرَآ

ـْ َيتDُقوفَ  ヴُD゙َعﾝََُ:زمرﾟِٕا – ِٖ). 
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ذﾟؾ カفي اﾟتعدد اﾟدﾟドٌي مف  -باب اﾟتي ガي أقـك-فكاحدٌية اﾟدﾟドة مف ガذا اﾟباب  ゙ك
( ガك كصؼ قرآヱا عربيا(اﾟذم أتى بعد كصؼ اﾟقرآف بَ  غير ذي عوجآف:بػَكصؼ اﾟقر  ُن ُن

デدراؾ.   ヂﾟداء ゚ك
مف  َص｀ى اs ع｀يヴ كآカ)ヴﾟفسヴ ما جاء مف حديث اﾟرسكؿ اﾞﾟريـفي اヅطار  يカدرجك 

ﾞؿٌ  ٌ أف  ﾟفظة مف أﾟفاظヴ معافو عٌدة  اﾟقرآف يفسر بعضヴ بعضا؛ إذ ﾞيؼ يﾞكف مفِسران カﾟفسヴ؛ ゚ك
ヴَص (:َ... ؟! .كيأتي اﾝقرآف ﾝـ يヱزؿ يﾜّذب بعضカ بعضًا، فما عرفتـ مカヱ في ガذا اﾟسياؽ ق゚ك

カمﾝى عاﾝإ ヮفرّدو カヱتـ مﾞヴوما ج ،カوا بﾞأيضاِْ(فأعم ヴ إفّ اﾝقرآف يصّدؽ بعضカ : َ، كق゚ك
ヴ َ ؛ِٓ( بعضًا؛ فا تﾜذبوا بعضカ ببعض ب بعضカ بعضاً إذ إٌف ق゚ك ( يカطبؽ ع｀ى  ﾝـ يヱزؿ يﾜّذّّ

بيف مكضع كآخر!! . ギﾟذا فカفي ذﾟؾ يكجب اカﾟظر إﾟى اﾟقرآف بكصفヴ  ةدتعدد اﾟ｀فظة اﾟكاح
اﾟمدٌكカة اダكضح دﾟドة مف غيرガا ﾟما في تعاضد カصكصギا اﾟكاحد مع اآخر في بياف ما قد 

اﾟ｀فظة عامバن فاعバن  ييشﾞؿ ع｀ى اﾟمت｀قي في بعض جكاカب ガذケ اﾟمدٌكカة فتﾞكف بعض مكاضع 
ﾟ بس｀ﾟة اﾟزا ド فإٌف اﾟجギؿ بذاؾ ドيﾞكف مカط｀قان ﾟ｀فギـ، كع｀في بياف دﾟドتギا كا  اﾟمت｀قي  ىديヴ؛ كا 

يヱطؽ بعضカ اﾟعدكؿ إﾟى اﾟعاﾟـ باﾟقرآف.كيأتي في ガذا اﾟمكضع قكؿ اヅماـ ع｀ٌي اآカؼ اﾟذﾞر َ
ヴك  .ِٔ(ببعض ويشヴد بعضカ عﾞى بعض أفا يتدبروف :ُ جٌؿ ثカاؤケ قاؿ اﾟطبرم في ق゚ك

ﾜتاب اq فيعﾞموا حّجة اq -يا محمد-ذي تقوؿ ヴﾝـتوف غير اﾝأفا يتدبر اﾝمبيّ آفَ:ُُ اﾝقر 
ساؽ تعﾞيヴـ في طاعتؾ واتباع أمرؾ، وأف اﾝذي أتيتヴـ بカ مف اﾝتヱزيؿ مف عヱد ربヴـ، إ 

بعضﾝ カبعض باﾝتحقيؽ،  معاヱيカ، وائتاؼ أحﾜامカ، وتأييد بعضカ بعًضا باﾝتصديؽ، وشヴادة 
ヱوت ،カامﾜفت أحﾞلخت qد غير اヱاف مف عﾜ وﾝ ؾﾝعف فإف ذ カوأباف بعض ،カيヱاقضت معا

ヴ ذﾞر عف ابف زيدك  ،فساد بعضََ ُُ إف اﾝقرآف ل يﾜّذب بعضカ بعًضا، ول يヱقض بعضカ :ق゚ك
وﾝو ﾜاف مف َبعًضا، ما جヴؿ اヱﾝاس مف أمٍر، فإヱما ケو مف تقصير عقوヴﾝـ وجヴاﾝتヴـ!وقرأ:

 .  ََٕٚ.. ﾜثيًرا عヱد غير اﾝ qوجدوا فيカ اختاًفا
ف     ヴ بقرآف カفسヴ كصؼ اﾟما ب ى゙ك فギك ) ِ–ُيس:ُُِ َواﾝُْقْرَآِف اﾝَْحﾜِيـ ِيس: ُتعاﾟىق゚ك

 ف تكضع اダشياء في مكاضعギا. أاﾟكصؼ اﾟذم يتضمف اﾟدقة كمカع اختバط اダمكر ب
ف كجد  ؛ٕٛفي اﾝقرآف اﾜﾝريـ ول وجود ﾞﾝتضاد فيﾞﾝカترادؼ ذﾝؾ ヱرى اカヱ ل وجود  عﾞى       كا 

درستكيヴ، كガك ابف ، ن ااﾟعربية أيض فカفاガا عمف  ةاﾟعربيع｀ماء  مف ؛ ع｀ى أفٌ ذﾟؾ في اﾟعربية
カظرية  عカدما ﾟجأ إﾟىرة ﾞبيدرجة  إﾟى اﾟظكاガر حدكد ガذケ كقد ضٌيؽ اﾟبحث اﾟدﾟドي اﾟمعاصر

 .ِٗفي اﾟدﾟドةﾟ｀عカاصر اﾟتح｀ي｀ية 
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وﾝيس اﾝعﾜس  أﾝفاظカ؛مف اﾝمعاﾝـ اأساسية ヴﾝذا اﾝمヴヱج اヱﾝظر إﾝى اﾝسياؽ بوصفカ وﾝيد  -ٛ
اﾝمヱزﾝة اﾝتي يتحﾜـ فيヴا  تظヴر اﾝسياؽ فيﾞحظ في اﾝدراسات اﾝدلﾝة اﾝمعاصرة اﾝتي ي ماعﾞى 
؛ كガك اﾟمع｀ـ اﾟبارز غير ل واﾝسياؽ اﾝذي أعヱيケ カو اﾝسياؽ اﾞﾝفظي ُاﾞﾝغويَاأﾝفاظ؛ بدلﾝة 

اﾟتي استدعت  ガذケ اﾟمدٌكカة ﾟيست ثمرة اﾟ｀حظة ﾟمدكカة اﾟقرآف ذم اﾞﾟياف اﾟ｀فظي اﾟمﾞتكب، إفٌ 
أن  يﾞف سبب اカﾟزكؿ إドٌ  ـ، ف｀ياتギاカزكؿ آ E゙قرآف ن مت｀ﾟ يギﾟヅمخطط اﾟفي ا يان ن أسباب  ؛ ع｀مان أفٌ أ゚ك

، カصكص مستق｀ة عف اﾟقرآف ذيﾞرت فياカﾟزكؿ اﾟتي تمٌثؿ عカد اﾟدﾟドييف سياؽ اﾟحاؿ أك اﾟمقاـ 
اف إدخا يカسجـ ، فأخذガا بعيف اドعتبار ドعヴカ ةخارج ギﾟا كمギカج اﾟبحث في اﾟمدٌكカة اﾟمغ｀قة ゙ك

ع｀ى اドختバؼ في  اﾟمفسريف؛ ギカダا اشتم｀تفي اختバؼو ﾞثيرو بيف  في فギـ دﾟドة اآيات سببان 
محٌدد. مضاميギカا مع عدـ استيعابギا ﾞﾟؿ اآيات اﾟتي ﾟـ يﾞف カزكؿ ﾞثير مギカا مرتبطان بسبب 

ﾟドدﾟيست قطعية اﾟ اギカٌمجاةزيادة ع｀ى أ ドبت  ؿ. كガفظي، كقد ذ｀ﾟسياؽ اﾟؼ في اバختバﾟ
 .   َّعض اカﾟظريات اﾟدﾟドية اﾟمعاصرة إﾟى عدـ اドعتداد بغير ガذا اﾟسياؽ ب

ظ في ガذا اﾟسياؽَأعカي: اﾟ｀فظي( أٌف بعض اﾟダفاظ تس｀ؾ مس｀ؾ اﾟ｀فظة ك اﾟم｀حك 
ヴ اﾟダفاظ اﾟتي قد يﾞٌكف بعضギا محاكردﾟドية ثاカكية  زٌية اﾟتي تﾞكف محكران دﾟドٌيان تتجمع ح゚ك اﾟم゙ر

أギカٌا  ىاﾟダفاظ، بمعカمف  فتﾞٌكف بذﾟؾ شبﾞة متداخ｀ة بﾟ،ヴذم تتع`ٌؽ جكاカب اﾟمكضكع ا تبرزبギا
اヅقتراカات اﾟ｀فظية؛ تقـك ガذケ اドقتراカات ع｀ى  كأٌمي في ع｀ـ اﾟدﾟドة اﾟبカية اﾟتكزيعية سي  ف ماتﾞكٌ 

اバﾞﾟـ عギカا في اﾟمع｀ـ ذم  اﾟتي مرٌ  سمات اﾟتمييزيةاﾟأساس اカسجاـ اﾟダفاظ مف خバؿ تكافقギا ب
 ف معاﾟـ اﾟمギカج. م (ٔاﾟرقـَ

ギـ: بكيظギر カガا  ف معカى اﾞﾟ｀مة ド يﾞカشؼ اドٌ أاﾟطريؽ اﾟذم س｀ヴﾞ اﾟدﾟドيكف في ق゚ك
يد معايشة اﾟ｀غة ُّمف خバؿ تسييقギا ﾟغة خطاب  ギابكصف َأم:كضعギا في اﾟسياؽ( ﾞاف ゚ك
 يعتريヴ ما يعتريヴكع｀ى ガذا كガك バﾞـ ه بشرٌم  قائـ، ياﾟ｀غة حدث バﾞم عبر أفٌ فﾞاカت カظرتギـ 

كبعض  ガـ سياؽ اﾟمقاـ عدٌ ﾞاف  مف عدـ اﾟكضكح كاﾟخ｀ط كتداخؿ اﾟدドドت،كمف カギガا
ذﾟؾ . ك جزء أساسٌي ﾟفギـ دﾟドة ﾟダفاظ اﾟسياؽ اﾟ｀غكمأٌف ع｀ى  زيادة اﾟسياقات اﾟفرعية اダخرل،

ガك ك ٌا، قائم ان معﾞ ヴكヴカ خطاب اﾟذم تعامؿ يبكيヴس ﾞاف مف ما ﾞف مع バﾞـ اﾟعرب خバمما ﾟـ ي
فات اカﾟحكية اバﾟحقة ت إﾟيヴتقر ما اف   .ِّاﾟم゚ؤ

ة اﾟتي اバﾞﾟمية خارج اﾟمカظكمة ف، كガك مأٌما اカﾟص اﾟقرآカي فギك カص مدٌكف  اﾟمتدا゚ك
ヴفي بعض バﾞـ ﾟع｀ٌي َع(  ء؛ كجاكجدガا اﾟمتﾞ｀مكفَ أم:اカﾟاس(أ ُُ...ケذا اﾝقرآف إヱّما ケو : ق゚ك

 . ََّّ.. ترجماف.خّط مسطور بيف دفتيف ل يヱطؽ بﾞساف ولبّد カﾝ مف 
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إٌف اカحسار سياؽ اﾟمقاـ في مギカجカا ガذا يعٌضدケ اカﾟظاـ اﾟتشريعي في عمـك اカﾟص اﾟقرآカي      
كترؾ خصكصية اカﾟزكؿ؛ ﾟذا ﾞاف اﾟ｀جكء إﾟى أﾟفاظヴ اﾟمرتبة داخؿ اカﾟصكص في ガيأتギا اﾟتي 
 بيف أيديカا َداخؿ اﾟدفتيف(، بؿ إفٌ  غ｀بة اﾟجاカب اﾟ｀فظي في فギـ اカﾟٌص اギﾟヅي ﾞاف عامバن 

 اﾟدعكة カحك اﾟقرآف مؤٌثران ﾟ｀ديمكمة كاﾟبقاء، كذﾟؾ ما عيٌبر عヴカ بحياة اﾟقرآف أك اآية. فﾞاカت 
ケذا اﾝقرآف مأدبة اq  فّ إقاؿ:  َعف اヱﾝبي صﾞى اq عﾞيカ وآカﾝُُفػمتجددة في ﾞؿ اﾟعصكر 

 اヅماـ ع｀ٌي في بعض خطبヴكعف  ََّْ..تヱقضي عجائبカ...ل فاقبﾞوا مف مأدبتカ ما استطعـ
ََ:ヴ  .ّٓ((カول تヱقضي غرائب ،カتفヱى عجائبل مف اﾟكصؼ اﾟجامع ﾞﾟتاب اs ق゚ك

مرヮ أو اﾝمقاـ ﾝـ يﾜف في حقيقة أمف سياؽ اﾝحاؿ ٖٙفواﾝباحث ف اﾝذي عّدヮ م اّف ﾜثيراً  -ٜ
ヱما؛مヴ وケ ما بؿ  カيﾞح عﾞةُبأصطﾞجمﾞﾝ يﾝدلﾝمحتوى اﾝا カتاب سيبويﾜ ر فيヴذي ظﾝا ،َ

اف ﾜاـ اﾝعربヱﾝ ﾝحويعﾞى ヱحو مؤثر في تحﾞيカﾞ ا اﾟمجاؿ اﾟرابع مف مجاドت اﾟتح｀يؿ  ؛ ゙ك
ُُ أّف اﾝجمﾞة سيتـ :بヴكأعカي ، بحسب دراسة خاصة ﾞ｀ﾟتابّٕإﾟيギا استカداカﾟحكم اﾟخمسة اﾟتي 

اﾝوسيﾞة  فヴمヴا في ضوء إطار مف اﾝدللت اﾝخارجية غير اﾞﾝغوية وتﾜوف اﾝجمﾞة ケي 
ي بيئتヴا اﾝخارجّية أو اﾞﾝغوية.أّما في حاﾝة بヱائヴا اﾝوحيدة اﾝتي ستّمدヱا بما ヱحتاجﾝ カفヴمヴا ف

 カا بطابعヴفيطبع カفヱﾜ د فيﾝة توﾞجمﾝة بؿ اﾞجمﾞﾝ سياؽ سابؽﾝي أف اヱذا يعヴسياؽ فﾝى اﾞع
اﾟجم｀ة ع｀ى حيف أٌف اﾟسياؽ  مف ذガك اﾟمأخك فاﾟمحتكل اﾟدﾟドي . ّٖفاﾝجمﾞة بヱت اﾝسياؽ ََ

ヴ كجكد  اﾟجم｀ة، فعカاصر تﾞكي فعカصر خارجٌي م اﾟمحتكل اﾟدﾟドٌي فギك  أٌما سابؽ ع｀يギا؛゚ك
دت  اﾟمفترضسياؽ اﾟ كガك ، استدعاء ﾟما يمﾞف اف يﾞكف سياؽ اﾟمقاـ اك اﾟحاؿ ﾟ｀حظة اﾟتي ゚ك

د مع اﾟجم｀ة،اﾟدﾟドٌي  اﾟمحتكل؛ بيカما فيギا اﾟجم｀ة  . ببقائギاكيبقى  ي゚ك

مع اأمـ اﾝسابقة  أشارت طائفة مف اآيات اﾝقرآヱية اﾝى أّف ヱケاؾ سヱًّة إヴﾝية ﾞﾝتعامؿ -َُ
 اآيات ヱزوؿ اﾝسヱّة جارية عヱد ヮ، وケذرّبヴا وعتت عف أمر،وتﾞؾ اﾝتي طغت ،اﾝمؤمヱة مヴヱا

ـّ  اً ستعمؿ اﾝقرآف اﾝفاظ، واجرت فيما مضى ااأزماف، ﾜم ُيستقبؿ مف وفيما مع اﾝماضيف ث
 ة مف ヱحوﾞﾝفظة اﾝواحدادلﾝة  ما يستقبؿ ما قد يشيراﾝى تعّدد عاﾝحاضريف، وم استعمヴﾞا مع
اأمر اﾝذي يدعوヱا اﾝى اﾝقوؿ بأّف اﾝحقبة اﾝزمヱية ستدخؿ  ،اﾜﾝتاب اﾝعذاب أوﾝفظة استعماؿ 
وبヴذا  في تحديد اﾝدلﾝة اﾝمقصودة بوصفヴا جزءًا مف سياؽ اﾞﾝفظة اﾞﾝغوي؛ قوّياً عامًا 

ヴ تعاﾟى :كمف ت｀ؾ اآيات カذﾞر . ستﾜوف دلﾝة واحدة ذات مصداقيف زمヱّييف  ق゚ك
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r = ْـْ َوَأقケُا َجاَءDَدى ِمْف ِإْحَدى اْأَُمـِ َف゙َمケَْأ Dفヱُوﾜَُيﾝَ ِذيٌرヱَ ْـ ケُِئْف َجاَءﾝَ ْـ ヴِヱَِد َأْيَماヴَْج カِD゙ﾝَسُموا ِبا 
ـْ ِإلヱُ Dُفوًرا  ケُِذيٌر َما َزاَدヱَِ  Dِيُئ ِإلDسﾝُر اﾜَْمﾝِْيِئ َوَل َيِحيُؽ اDسﾝَر اﾜَْباًرا ِفي اْأَْرِض َوَمﾜْاْسِت  ガِِケِْبَأ

ﾝِيَف َف゙َْف َتِجَد ﾝُِسDヱِة اカِD゙ﾝ َتْبِديًا َوﾝَْف َتِجَد ﾝُِسDヱِة اカِD゙ﾝ تَ  Dَة اْأَوDヱُس Dُظُروَف ِإلヱْْؿ َيヴَـْ ِْحِويًا َف ﾝََأَو
 Dوا َأَشدヱُاﾜَـْ َو ヴ゙ِِِذيَف ِمْف َقْبDﾝاَف َعاِقَبُة اﾜَ ْيَؼﾜَ ُظُرواヱْاَف   َيِسيُروا ِفي اْأَْرِض َفَيﾜَ ًة َوَماDـْ ُقو ヴُヱِْم
 (.ّْ-َِْفاطرoاﾝِ カُD゙ﾝُيْعِجَزヮُ ِمْف َشْيٍء ِفي اﾝسDَماَواِت َوَل ِفي اْأَْرِض ِإﾜَ カُDヱاَف َع゙ِيًما َقِديًرا

= p َيفﾜُِمْشِر カِا ِبDヱﾜُ ا ِبَماヱََفْرﾜََو ヮَُوْحَد カِD゙ﾝا ِباDヱوا َآَمﾝُا َقاヱَا َرَأْوا َبْأَسDـْ  ِ َف゙َم ヴَُفُعヱْـْ َيُؾ َي َف゙َ
ـْ ﾝَمDا َرَأْوا َبْأَسヱَا ُسDヱَة اカِD゙ﾝ اDﾝِتي َقْد َخ゙َْت ِفي ِعَباِدヮِ َوَخِسَر ヱَケُاﾝَِؾ اﾜَﾝْاِفُروفَ  ヴُヱُِإيَماo 

 .                                                                                            (ٖٓغافرَ
= r ََق゙ِيًا و D゙َْبُثوَف ِخَاَفَؾ ِإل ًذا َل َي وヱََؾ ِمَف اْأَْرِض ﾝُِيْخِرُجوَؾ ِمヴَヱْا َواِ  Eَيْسَتِفزﾝَ اُدواﾜَ ْف ُسDヱَة ِاِ 

  (ٕٕ – ٕٔاヅسراء:  oَُقْد َأْرَسヹَْا َقْب゙ََؾ ِمْف ُرُسヹَِا َوَل َتِجُد ﾝُِسDヱِتヱَا َتْحِويًا َمْف 
= r Dヱﾝاَف َع゙َى اﾜَ اَف َماﾜَِذيَف َخ゙َْوا ِمْف َقْبُؿ َوDﾝِفي ا カِD゙ﾝَة اDヱُس カُﾝَ カُD゙ﾝِبِي ِمْف َحَرٍج ِفيَما َفَرَض ا

  (ّٖاダحزاب: qََأْمُر اカِD゙ﾝ َقَدًرا َمْقُدوًرا
r = َتْبِديًا カِD゙ﾝِة اDヱُسﾝِ ْف َتِجَدﾝَِذيَف َخ゙َْوا ِمْف َقْبُؿ َوDﾝِفي ا カِD゙ﾝَة اDヱُس َq حزダِٔاب:ا)      

カﾟكفي اﾟحؽ  فٌسر إٌف اﾟسعي اﾞダبر ガك أف カسير في طريؽ بカاء مギカج يﾞكف مصداقا ن
اﾝقرآヱّي  اヱﾝّص  تأويؿبدع ﾜّتاب ﾜبار في توظيؼ ケذヮ اヱﾝقطة في أ ُُوقدبعضببعضヴ اﾟقرآف 

تتヱاسب مع وظيفة  اﾝتصّورات اヴﾝابطة اﾝتي لو  اأوケاـ فﾜثير ميヱقذヮ مف و يخدـ اヱﾝص  بما
ﾜﾝوراﾜمذﾝوف اヱقاﾝعزيز...إّف اﾝي اヴﾝبعضًا  -تاب اإ カقرآف يفّسر بعضﾝية  –اﾞة تأويﾝدا

أٌف ガذケ  إドٌ ، ٜٖباヱﾝّصََ الستヴتارمستفادة مف اﾝقرآف ガّﾜ وケي باﾝوقت ذاتカ تحوؿ دوف 
إﾟيギا اカﾟٌص ﾟـ تﾞف カابعة مف مギカج بعيヴカ ذم معاﾟـ كخطكات كاضحة ﾟدل  أشاراﾟداﾟة اﾟتي 
 اﾟتفسيرم؛ تجカٌب اﾟدخكؿ في تفاصيؿ اﾟعمؿカؿ ガي مف باب اダحﾞاـ اﾟعامة اﾟتي اﾟمفسريػف؛ ب

فمギカجカا ガذا  مف أجؿ ذﾟؾمギカجカا اﾟمقترح قي ガذا اﾟبحث ك عبر  اجتカابヴع｀ى  اﾟذم عم｀カا اダمر
ガثر ػﾞكف أﾞي تカقرآﾟخطاب ا｀ﾟ طريؽ في ظؿ معطيات قراءةﾟذا اガ سٌير في｀ﾟ كؿダاماك اﾞإح 

 اﾟخطاب مف مカط｀ؽ ﾞكカ ヴカٌصان مدٌكカان .  اガذ في اﾟتكٌجカ ヴحك
سٌد ثغرات في  يحاكؿاﾟبحث إٌف اﾟجدير باﾟتカكيヴ في خاتمة بحثカا ガذا اﾟقكؿ بأٌف 

اﾟمس｀ؾ في فギـ اآيات،  تس｀ؾ ガذا اダحاديث اﾟتي سبؽ ذﾞرケ مف カدرة اﾟقرآف باﾟقرآف ﾟما تفسير
カمﾟذا اガ د تطبيؽカمفسريف عﾟدل اﾟ جيギカعدـ كجكد تصٌكر م كيظギر مف حى مف اﾟتفسير؛ ゚ك
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بعض اﾟركايات احتماؿ ضياع أحاديث カبكية ﾟتفسير اﾟقرآف إذ تأتي في ガذا اﾟمجاؿ ركايات 
معカاガاكيتع｀مكا اﾟعمؿ بギا، كمギカـ  يعرفكا آيات حٌتىر جاكزكف عشتي ド تذﾞراٌف اﾟصحابة ﾞاカكا

عٌؿ أبرزガـ أبي طاﾟب اﾟذم جاء عヴカ ع｀ٌي بف اヅماـ  مف اختٌص بتتبع تفسيراآيات كتدكيギカا ゚ك
ヴ :ُُ واq ما ヱزﾝت آية إل وقد عﾞمت فيما ヱزﾝت ، وأيف ヱزﾝت ، وعﾞى مف ヱزﾝت ، إف ربي ق゚ك

 qتاب اﾜ ي عفヱوﾞي : سﾞطفيؿ ، قاؿ : قاؿ عﾝقا . وعف ابي اﾞا طヱساﾝبا عقول وﾞي قﾝ بケو
،  َْأـ في جبؿ ََت أـ بヴヱار ، في سヴؿ ヱزﾝت ػؿ ヱزﾝػد عرفت بﾞيػفإﾝ カヱيس مف آية إل وق

ヴ يقوؿ  َع｀يヴ اﾟسバـَ:ُُ سمعت أمير اﾝمؤمヱيف  كجاء عف صاحبヴ سي｀يـ بف قيس اﾟバギﾟي ق゚ك
qى رسوؿ اﾞت آية عﾝزヱ ما :ُヴﾟكآ ヴع｀ي sا  إلّ  (ص｀ى اヴيヱاأقرأケوأما ﾞا بخط يّ عヴتبﾜيّ ، فا 

أف  ياﾝ q، وعﾞمヱي تأويヴﾞا وتفسيرケا وヱاسخヴا ومヱسوخヴا ومحﾜمヴا ومتشابヴヴا، ودعا 
ヱمﾞييع qتاب اﾜ سيت آية مفヱ ا، فماヴا وحفظヴمヴـ  ،فﾞول عカإمائ ﾞذ دعا  يّ عヱم カتبتﾜف

أول يﾜوف مف ، ﾜاف يّ مر ول ヴヱأﾝي بما دعا وما ترؾ شيئا عﾞمカ اq مف حاؿ ول حراـ ول 
ي عﾞمヱيカ وحفظتカ، فﾞـ أヱس مカヱ حرفا واحدا، ثـ وضع يدヮ عﾞى صدر  إلّ طاعة أو معصية 
ﾝـ  يءش يفتヱيوحﾜمة وヱورا ﾝـ أヱس شيئا ، وﾝـ ،عﾞما وفヴما يقﾞب ودعا اq أف يمأ

ََ...カتبﾜـ ابف عٌباس ، ُْاギカدرداء أبكك كمﾟمسعكد ؛ ك  كابف اヅى ةر اشتقدمت اﾟـ ابف  إバﾞ
اف ع｀ٌي أﾞثرガـ ع｀مان    .مسركؽ في اﾟثバثة اﾟذيف اカتギى إﾟيギـ ع｀ـ اﾟتفسير ゙ك

ﾞرガا تس｀ؾ مس｀ؾ اﾟمعايير اﾟتي تضبط عمؿ اﾟمفِسر كاﾟدﾟドي اﾟمعاﾟـ اآカؼ ذكﾞガذا ف
كأشير إﾟى أف اﾟمعاﾟـ اﾟتي تـ ذﾞرガا ﾟتﾞكف مギカجا ﾟتفسير اﾟقرآف  اギﾟヅٌية. ةاﾟمدٌكﾟ カ｀بقاء في ظؿ

ガي بحاجة إﾟى أف    باﾟقرآف ستﾞكف كسي｀تカا إﾟى معرفة اﾟدﾟドة اﾟحقيقية اﾟتي أرادガا اs تعاﾟى،
اﾟمギカج اﾟمقترح بكصفヴ اﾟمギカج  مكضكعيةظギر مدل تﾟ كاﾟمفسريفاﾟباحثيف  تカاؿ  اﾟعカاية مف

  اﾟذم يختٌص باﾞﾟشؼ عف اﾟدﾟドة اﾟقرآカية ﾞﾟؿ أﾟفاظ اﾟقرآف اﾞﾟريـ .
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 اヴﾝوامش :

                                                 

 (مف سكرة آؿ عمراف.ُْٗ -َُٗكガي اآيات َ -ُ 
 . ّْٗ/ِ، اﾞﾟافي ٓ/ُتفسير اﾟعياشي: - ِ
 .ُٗ / ُٖ اﾟطبراカي: -اﾞﾟبير  اﾟمعجـ - ّ
 . َُٔعف أصكؿ اﾟتفسير كاﾟتأكيؿ  ُِٖٔح  ُٗٔ/ カﾞُز اﾟعماؿ  - ْ
 . ُِٖ/ِٗبحار اカダكار - ٓ
 .ٓٓٓ /ُ اカﾟيسابكرم: اﾟحاﾞـ مستدرؾ - ٔ
 .  ِْ/ٖٗبحار اカダكار - ٕ
ٖ .- ヴر :يقصمガظاﾟا 
 . ِْٔ -ِْٓ  / ْ:  سカف اﾟترمذم  - ٗ
 .  ギカُٕٔج اﾟبバغة : اﾟخطبة   - َُ
 .ِْٔ اﾟصدكؽ:اﾟشيخ  -اﾟتكحيد - ُُ
 . ِِٕ/ ٓف:تفسير اﾟميزا - ُِ
゙ٌؿ اﾟخطاب:  - ُّ  َمج｀ة اﾟحياة اﾟطٌيبة (. ُْاダفギـك اﾟقرآカي كカظريات تش
 كقد سبؽ ذﾞر اカﾟٌص ﾞامバن في تكطئة اﾟبحث..ٔٔ-ٓٔاヅيضاح في ع｀ؿ اカﾟحك: - ُْ
 . ُْ/ُتفسير اﾟعياشي: - ُٓ
 . َِّ/ِتفسير اﾟعياشي: - ُٔ
 .َِّ/ِتفسير اﾟعياشي: - ُٕ
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اﾟمقتضى ﾟ｀عمـك قائـ كガك اﾟ｀فظ اﾟمكضكع ََ: (ُِٓ / ّاﾟمحصكؿ فيَاﾟرازم  فعف - ُٖ

عمـك  كاﾟمعارض اﾟمكجكدكガك خصكص اﾟسبب ド يص｀ح معارضا ド ヴカダ مカافاة بيف  ﾟ｀عمـك
اﾟعاـ ع｀ى  اﾟ｀فظ كخصكص اﾟسبب فإف اﾟشارع ﾟك صرح كقاؿ يجب ع｀يﾞـ أف تحم｀كا اﾟ｀فظ 

 ((ئزا كاﾟع｀ـ بجكازケ ضركرمسببﾞ ヴاف ذﾟؾ جا  بخصكص ]ﾞذا[عمكمヴ كأف ド تخصصكケ سعيد
عカد カزكؿ اﾟسكرة  ََاヅسバـ :(في سبب カزكؿ بعض اآياتْٓ /ُُاﾟميزاف َاﾟطباطبائيكقاؿ .

ى مﾞة  ド يكجب تخصيصا في اﾟ｀فظ فاف خصكص اﾟمكرد ド  كحكاﾟبギامبت｀ى بقريش كمش゙ر
كف إﾟى ﾞؿ مف اتسـ بسمة اﾟظ｀ـ ، أم مف ﾞ فاآيةيخصص عمـك اﾟ｀فظ  اف تギカى عف اﾟ゙ر

ا أك مكحدا مس｀ما أك مف   .ُٕٗ/ّ،كُُّ/ُكيカظر: فتح اﾟقدير . ((اﾞﾟتاب  أガؿمش゙ر
شي في اﾟبرガاف : ٔاﾟمفردات في غريب اﾟقرآف :  - ُٗ  .ُّٕ/ ِ، كカقؿ بعضヴ اﾟز゙ر
َِ - :ヴد سيبكيカجم｀ة عﾟـك اギُٖمف-ُٗ . 
آف اﾞﾟريـ؛ جرل تطبيؽ اﾟمギカج في بعض اﾟبحكث اﾟمカجزة ガي: دﾟドة ﾟفظة تأكيؿ في اﾟقر  - ُِ

اﾞﾟريـَبحث في دﾟドة اﾟダفاظ اﾟقرآカية( مقبكؿ カ｀ﾟشر بمج｀ة جامعة  اﾟمتشابヴ كاﾟمحﾞـ  في اﾟقرآف
 كغير ذﾟؾ... ﾞربバء

 .ْٕع｀ـ اﾟدﾟドة : -ِِ
ي - ِّ  اﾟذم كرد في اآيات: بكガك اﾟت゙ر

 .ٔٔ،كاﾟزخرؼُٖ، كمحمد ّْ،كفاطرّّ،كاカﾟحؿّٓ،كاダعراؼُٖٓكاカダعاـَُِاﾟبقرة
  .َٕٗح ُِٗ/ُ.カﾞز اﾟعماؿ ّٓٔ/ِابف ﾞثير:تفسير  - ِْ
 .َُٔعف أصكؿ اﾟتفسير كاﾟتأكيؿ  ُِٖٔحُٗٔ/カﾞُز اﾟعماؿ  .ِٓ
 .ギカُّّج اﾟبバغة، اﾟخطبة:  -ِٔ
 ٖٖٗٗ.كاﾟحديث اﾟمذﾞكر ガك:ٕٔٓ/ٖتفسير اﾟطبرم:- ِٕ
اﾟترادؼ ガك:عدة أﾟفاظ تدٌؿ ع｀ى معカى كاحد، كاﾟتضاٌد:ガكاف تحمؿ اﾟ｀فظة دﾟドتيف - ِٖ

  متضادتيف.
 كما بعدガا.  – ُُْيカظر: ع｀ـ اﾟدﾟドة:  - ِٗ
َّ -  ドٌتـ إギت ド اギカكﾞ اガظرية مف غيرカﾟا ケذガ ـ ما يميزガظـ ؛إٌف أカﾟرصؼ أك اﾟظرية اカ يガك

مكضكع  باﾟسياؽ اﾟ｀فظي أك اﾟ｀غكم أم ببياف    مجمكعة اﾞﾟ｀مات اﾟتي تカتظـ معギا اﾞﾟ｀مة 
 .ْٕع｀ـ اﾟدﾟドة :يカظر:اﾟدراسة !!. 

 .ٖٔـ اﾟدﾟドة: يカظر ع｀ - ُّ
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ِّ -:ヴد سيبكيカجم｀ة عﾟـك اギظر: مفカِْٖي . 
 .  ギカُِٓج اﾟبバغة ،اﾟخطبة :  - ّّ
 . ٓٓٓ/ُاﾟمستدرؾ ع｀ى اﾟصحيحيف: - ّْ
 . ギカُٖج اﾟبバغة، اﾟخطبة: - ّٓ
ي ضكء مカاガج اカﾟظر اカﾟحك اﾟعربي ف ةカظري، اكما بعدガ ُُْيカظر اカﾟحك كاﾟدﾟドة : - ّٔ

 . ٖٖ:اﾟ｀غكم اﾟحديث
.كガي أيضا مجاドت تح｀يؿ اﾟجم｀ة ُِٖ- ِٖٕ: : مفギـك اﾟجم｀ة عカد سيبكيヴ يカظر  - ّٕ

مجاؿ اﾟمحتكل  -ْمجاؿ اﾟبカية  -ّمجاؿ اﾟعمؿ  -ِمجاؿ اﾟمقكドت َاダصカاؼ (  -ُكガي:
 اﾟمجاؿ اﾟقب｀ي.  -ٓاﾟدﾟドي 

ّٖ - : ヴد سيبكيカجم｀ة عﾟـك اギُٓٗمف . 
 . ِٕٕمداخؿ جديدة ﾟ｀تفسير :  - ّٗ
 . ُٔ/ُكسائؿ اﾟشيعة : - َْ
 . ِٔ/ُتفسير اﾟعياشي :  - ُْ
 
 
 
 
 
 
 
 

  روافد بحث ُمヴヱج اﾝدلﾝة اﾝقرآヱية ﾝأﾝفاظ َ:

  قرآفﾟريـ.اﾞﾟا 

 /قرآفﾟتقاف في ع｀ـك اヅرحمف عبد اﾟر أبي بف اﾞسيكطي بﾟديف اﾟؿ اバج َْٖٗ - ُُٗ 
 قرص اﾟمﾞتبة اﾟشام｀ة(./َكガك أيضا ضمف  ـ.ُٖٗٗ/عاﾟـ اﾞﾟتب ،بيركت / ガػ
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 تفسيرﾟية أصكؿ اカثاﾟطبعة اﾟة/إيراف /اカحيدرم / دار فراقد/مطبعة أستاﾟماؿ اﾞ/ تأكيؿﾟكا / 
ُِْٕガـ. ََِٔ-ػ 

 زجاجيﾟقاسـ اﾟحك/أبك اカﾟيضاح في ع｀ؿ اヅػ(/تحَّّٕ اガمبارؾ/دار  :د.مازفقيؽﾟا
 ـُّٕٗ-ガػُّّٗ/ِمؤسسة مطابع معتكؽ/بيركت/ط / اカﾟفائس

 اギطダئمة اダدرر أخبار اﾟ جامعةﾟكار اカダكفاء/ بحار اﾟمج｀سي/مؤسسة اﾟر /محمد باقر ا
 ـ. ُّٖٗ -  ガ َُّْ/  ِطبيركت/ 

   معركؼﾟدم اカسمرقﾟس｀مي اﾟظر محمد بف مسعكد بف عياش اカﾟبي اダ / عياشيﾟتفسير ا
ي اﾟمحバتي /   باﾟعياشي / كقؼ ع｀ى تصحيحヴ كتحقيقヴ كاﾟتع｀يؽ ع｀يガ ヴاشـ اﾟرس゚ك

 اﾟمﾞتبة اﾟع｀مية اヅسバمية /  طギراف .

  عظيـتفسيرﾟقرآف اﾟدمشقيَ/اﾟقرشي اﾟثير اﾞ فداء إسماعيؿ بف عمر بفﾟََْٕٕٕأبك اガػ) 
 ـُٗٗٗ-ػガَُِْ/ِط/عカ｀ﾟشر كاﾟتكزي ةدار طيب カشر:/سامي بف محمد سバمةتحقيؽ:/

   يカـ قرバقمي َمف أعﾟيـ اガحسف ع｀ي بف إبراﾟبي اダ قميﾟػْ – ّتفسير اガ ヴصحح /)
إيراف  /ة دار اﾞﾟتاب ﾟ｀طباعة كاカﾟشر قـ كع｀ؽ ع｀يヴ: طيب اﾟمكسكم اﾟجزائرم/ مؤسس

 ػ .ガَُْْ/  ّط/

 رضكيةﾟة اカستاダشر في اカﾟطبع كاﾟادم معرفة /  مؤسسة اガ مفسركف /محمدﾟتفسير كاﾟا
 ガش.ُّّٖ-ガػ ُِْٓاﾟمقدسة /إيراف/     

 قرآفﾟبياف في تأكيؿ اﾟب اآم｀ي، أبك/جامع اﾟثير بف غاﾞ محمد بف جرير بف يزيد بف 

 محمد  أحمد:تحقيؽ/ガػ(َُّ-ِِْاﾟطبرمَ           جعفر 
 .ـガَََِػ َُِْ/ُطاﾟرساﾟة/ مؤسسةカشر:شاﾞر/

  جامعﾟاـاﾞحダ قرآفﾟقرطبي(/أبكاﾟمحمد بف أحمد  َتفسير ا sصارمعبد اカダقرطبي اﾟا/ 

 .ـ ُٖٓٗ -ق  َُْٓ/ﾟبカاف  -بيركت  /اﾟتراث اﾟعربي إحياءدار 

 ﾟتبة دار اﾞة/د.أحمد مختار عمر/مﾟドدﾟطباعة ع｀ـ ا｀ﾟ خ｀يجﾟتكزيع/مؤسسة اﾟشر كاカ｀ﾟ عركبة
 ـ.ُِٖٗ-ガػَُِْ/ُكاカﾟشر/اﾞﾟكيت/ط

  /يـﾞحﾟقرآف/ محمد باقر اﾟمحرابع｀ـك اﾟيد اギشرؼ/ ُط/مؤسسة شダجؼ اカﾟػ  ُِْٔ/اガ
  ـ.ََِٓ-
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 قدير فتحﾟتفسير/محمد بف ع｀ٌي بف محمد  اﾟدراية في ع｀ـ اﾟركاية كاﾟي اカجامع بيف فﾟا
اカيَت  /كガكأيضا ضمف قرص مﾞتبة أガؿ اﾟبيت(.ﾟمطبعة عاﾟـ اﾞﾟتبا ガػ(/ُِٓٓاﾟش゙ك

   قرآف فضائؿﾟا ヴكتバفضؿ أبك /كتﾟرحمف عبد اﾟحسف بف أحمد بف اﾟرازم اﾟا 
 قرص اﾟمﾞتبة اﾟشام｀ة(.ضمف َ/اﾟمقرلء

  زカﾞ عماؿﾟف في اカقكاؿ سダفعاؿ اダديف حساـ بف ع｀ي/كاﾟمتقي اﾟدم اカギﾟمؤسسة/ا 
  .ـُٖٗٗ/ بيركت/اﾟرساﾟة

 مﾟريـ/محمد حساﾞﾟقرآف اﾟتفسير اﾟ عامةﾟصغيريبادئ اﾟ؟. /ف ا 

  قرﾟبياف في تفسير اﾟـ أب/فآمجمع اバسヅطبرسي كأميف اﾟحسف اﾟفضؿ بف اﾟػ/ٔؽ  ع｀ى اガ 
 ع｀ميمؤسسة اダ اﾟعام｀ي/مカشكراتـ محسف اダميف يقدتاﾟمحققيف/ ﾟجカة مف:ؽيحقت
  اﾟبيت(.َكガكأيضا ضمف قرص مﾞتبة أガؿ ـ.ُٓٗٗ -ػガُُْٓ/ُطبيركت/ /

 محصكؿﾟرازم اﾟحسيف اﾟديف محمد بف عمر بف اﾟصكؿ/فخر اダفي ع｀ـ ا ََٔٔガػ) 
/ ِطبيركت/ -تحقيؽ : د. طヴ جابر فياض اﾟع｀كاカي /اﾟمطبعة : مؤسسة اﾟرساﾟة /
 قرص اﾟمﾞتبة اﾟشام｀ة(.ガك ضمف  ./  َكガُُِْػ

 /شرカﾟطباعة كا｀ﾟ دلギﾟب حسف /دار اﾟتفسير/غا｀ﾟ جُِْْ/ ُطمداخؿ جديدةガ-
 ـ.ََِّ

   مسائؿﾟبط اカكسائؿ كمستﾟكرمٌ /مستدرؾ اカﾟطبرسيٌ  ميرزا حسيف اﾟة اカمتكفى سﾟَُِّا 
 - َُْٖ/ﾟبカاف –بيركت /ُ/طمؤسسة آؿ اﾟبيت ع｀يギـ اﾟسバـ ヅحياء اﾟتراثتحقيؽ:  ガػ/

    قرص مﾞتبة أガؿ اﾟبيت( .ガك ضمف َ /ـ ُٕٖٗ

 تカمﾟعماؿ في اﾟز اカﾞ ヴامشギبؿَكبカماـ أحمد بف حヅد اカفعاؿ(/ مسダقكاؿ كاダخب مف ا
  احمد بف حカبؿ /دار صادر بيركت .د.ت .َقرص مﾞتبة أガؿ اﾟبيت(. 

  يカصدكؽمعاﾟخبار/اダقميٌ  كأب اﾟا ヴحسيف بف بابكيﾟَت جعفر محمد بف ع｀ي بف ا
مدرسيف  (/تصحيح ع｀ي أﾞبر اﾟغفارم/ اカﾟاشر اカتشارات إسバمي كابستヴ بجامعةガػُّٖ

 َكガك أيضا ضمف قرص مﾞتبة أガؿ اﾟبيت(.ガش ُُّٔقـ // باﾟحكزة اﾟع｀مية 

  معجـﾟكسط اダخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف س｀يماف/ا｀ﾟشامي،أبك اﾟقاسـ اﾟا 
 قرص اﾟمﾞتبة اﾟشام｀ة. كガكضمف /ﾟ｀مطبكع غيرمكافؽ مرقـ/(ガػَّٔ-ﾟََِٔطبراカيا



                                                                                  )مدخل لتفسير القرآن بالقرآن( منهج الدالة القرآنية لألفاظ

 ٜٕٓٓ/ٜٗاﾝعدد ンΑヶ مجﾞة آداب اﾝمستヱصرية
 

                                                                                                                      

 قﾟشكرات ذكم اカباقي /مﾟريـ /محمد فؤاد عبد اﾞﾟقرآف اﾟفاظ اﾟダ رسギمفﾟمعجـ اﾟربى ا
 ガش.ُُّٖ-ػガُِّْ/  ِط/مطبعة أميراف/إيراف/

  /ع｀ميةﾟتب اﾞﾟسدٌم/دار اダي اカغﾟد.حسف عبد ا/ヴد سيبكيカجم｀ة عﾟـك اギُط بيركت/ مف 
 .ـ   ََِٕ/

  /دل جاسـ أبك طبرةガ/ヴكتطبيقات ケكمصادر ヴريـ ،حقيقتﾞﾟقرآف اﾟثرٌم في تفسر اダج اギカمﾟا
 .ُْٗٗ -ガػ ُُْْ/ُاﾟمﾞتب اヅعバمي اヅسバمي/ط

 /طباطبائيﾟقرآف /محمد حسيف اﾟميزاف في تفسير اﾟحكزة  اﾟمدرسيف في اﾟشكرات جماعة اカم
 قرص مﾞتبة أガؿ اﾟبيت(ガك ضمف  /َاﾟع｀مية في قـ اﾟمقدسة

 قرآفﾟحك اカ/عراقي /بغدادﾟع｀مي اﾟمجمع اﾟجكارم/مطبعة اﾟستار اﾟػ ُّْٗ/د.عبد اガ-
 ـ. ُْٕٗ

  غةバبﾟج اギカ/ياختバﾞ رضي مفﾟشريؼ اﾟب ار اﾟيف ع｀ي بف أبي طاカمؤمﾟا أمير اカـ سيد
كガك أيضا ضمف /َشرح محمد عبدケ / دار اﾟمعرفة ﾟ｀طباعة كاカﾟشر/ بيركت (/ع｀يヴ اﾟسバـ

   قرص مﾞتبة أガؿ اﾟبيت(. 

  شريعةﾟى تحصيؿ مسائؿ اﾟشيعة إﾟحر  /كسائؿ اﾟحسف اﾟشيخ محمد بف اﾟمحدث اﾟا ヴفقيﾟا
/قـ ヅحياء اﾟتراث (ع｀يギـ اﾟسバـَاﾟبيت مؤسسة آؿ  :/ تحقيؽ َ  ガََُُْتاﾟعام｀ي 

  قرص مﾞتبة أガؿ اﾟبيت( .كガك أيضا ضمف  ガش.َُّّٕ-ガػُُْْ/
 :بحكثﾟا  

  ゙ٌؿ  ُّاﾟحياة اﾟطٌيبة/اﾟعدد  / مج｀ةمحمد مصطفكماﾟخطاب:اダفギـك اﾟقرآカي كカظريات تش
 . ػガُِْْ-ـََِّ/ْاﾟسカة

  يةカقرآﾟة اﾟドدﾟاﾟドدﾟج اギカدٌمَفي ضكء مギمﾟفاظ كمبدأ عدـ كأحداث يـك اﾟヂﾟ يةカقرآﾟة ا
カغﾟفتراؽ(/د.حسف عبد اヅعدد ياﾟدكٌم/ اギمﾟر اﾞفﾟسدم/ م｀حؽ مج｀ة سبيؿ في اダُُا /

 ـ.ََِٖبغداد/

 ٌَمة محٌمدダ فٌخارة فرجهﾟسقكط اヴﾟكآ ヴع｀ي sمكعكدص｀ى اﾟيـك اﾟمات اバقسـ  /(بحث في عﾟا
   . ـََِٕبغداد/ /ٓدكم/اﾟعددفي اﾟفﾞراﾟمギ اダسدٌم/م｀حؽ مج｀ة سبيؿ رأبك غدي/د.اダكؿ

 ٌَمة محٌمدダ فٌخارة فرجهﾟسقكط اヴﾟكآ ヴع｀ي sمكعكد/ (ص｀ى اﾟيـك اﾟمات اバقسـ بحث في عﾟا
  ـ.ََِٕبغداد/ /ٔفي اﾟفﾞر اﾟمギدكم/اﾟعدد م｀حؽ مج｀ة سبيؿ/ اダسدمٌ  رأبك غدي/د.اﾟثاカي


